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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS NEVES DA SILVA (REU)

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005613-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002985-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SOLEDADE COSTA DE CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (REU)

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004069-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ROFINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003945-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE AMORIM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004505-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICA FERRAZ DE MATTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002012-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH FELISMINA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001074-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003853-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SA VERISSIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005535-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA VIEIRA DO PRADO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004046-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002755-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ESTANISLAU DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005553-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WELLINGTON FARIAS DA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003640-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA DE LIMA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001322-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PATRICIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003448-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerida, 
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por meio dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, 

justificando sua pertinência

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003451-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE POLIDORIO (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do requerido, por 

meio dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004448-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005032-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA ALVIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005546-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS BRUM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005354-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MIRANDA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003253-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001900-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002240-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE HIGINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

PAMELA LUSTOSA REI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004840-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LECI BATISTA AGNELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002740-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE SOUZA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003780-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DOMINGOS TORQUATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005580-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004473-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BORGES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003686-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL DOMINGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003059-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMOLEZZI (REQUERENTE)

ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WANDERLEY CAMOLEZZI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

AUGUSTO BIM DONEGA PROCESSO n. 1003059-14.2019.8.11.0007 Valor 

da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO 

(39) POLO ATIVO: Nome: ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI Endereço: 

Rua H-13, 1342, Setor Industrial, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

Nome: FELIPE CAMOLEZZI Endereço: Rua H-13, 1342, Setor Industrial, 
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ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

WANDERLEY CAMOLEZZI Endereço: Rua D-02, 218, D, ALTA FLORESTA 

- MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação, consoante consta da petição inicial a seguir 

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

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de inventário dos bens deixados por José 

Wanderley Camolezzi, proposta pelos herdeiros Alexandre Magno 

Camolezzi e Felipe Camolezzi. DECISÃO: Vistos. 1) DEFIRO a abertura do 

inventário. 2) NOMEIO o requerente Alexandre Magno Camolezzi como 

inventariante que, INTIMADA da nomeação, prestará, dentro de cinco (05) 

dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem 

como, para apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte (20) 

dias, tomando-se por termo. 3) CITEM-SE, após, o órgão do Ministério 

Público e os interessados não-representados, se for o caso, bem como a 

Fazenda Pública (CPC, artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores 

e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em quinze (15) 

dias (artigo 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (artigo 634), manifestando-se expressamente. 4) Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (artigo 628) e digam, em 

quinze (15) dias (artigo 637). 5) Se concordes, ao cálculo e DIGAM, em 

cinco (05) dias (artigo 638). 6) DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas 

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

as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, TALATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004552-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000051-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARMIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

GENIVAL RODRIGUES DA SILVA (CONFINANTES)

VALDECYR JOSE THEODORO (CONFINANTES)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente sua manifestação acerca do pedido da União de ID 22111415, 

no prazo de 05(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002379-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DE FIGUEIREDO PELICCIONI PEREIRA (REU)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente sua manifestação acerca do documento de ID 30549575, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001597-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL XAVIER DA COSTA (REQUERIDO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003246-56.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINO FRANCISCO ZORZAN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 18455124, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção dos 

autos, nos termos do art.485 do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005402-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DA SILVA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando as partes requerente e requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, 

se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, 

§1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte ré 

depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004538-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

os presentes autos intimando as partes requerente e requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, 

se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, 

§1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte ré 

depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004501-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

os presentes autos intimando as partes requerente e requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, 

se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, 

§1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte ré 

depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002283-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLIJANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente sua manifestação acerca da certidão de ID 30552401, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002590-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA KOLLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

contestação nos autos, para que, querendo, apresente impugnação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002317-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSADO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca dos 

documentos de ID 22473492 e ID 22413517, para manifestação, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003422-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA ROCHA (AUTOR(A))

CLAUDINEIA APARECIDA DE JESUS DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

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

1003422-98.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

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

LUIZ DA ROCHA Endereço: Rodovia MT-208, s/n, Estância Paraíso, Zona 

Rural, CARLINDA - MT - CEP: Nome: CLAUDINEIA APARECIDA DE JESUS 

DA ROCHA Endereço: Rodovia MT-208, s/n, Estância Paraíso, Zona Rural, 

CARLINDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA 

MÁRIO BORIN, 165, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 10 de 764



desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do 

NCPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: JOSÉ LUIZ DA ROCHA e 

CLAUDINEIA APARECIDA DE JESUS DA ROCHA vem propor a presente 

AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO Em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA [...]. Inicialmente, afirmam os autores serem 

juridicamente necessitados, não possuindo condições de arcar com as 

custas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, fazendo jus ao exercício do direito fundamental à 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA, insculpido no art. 5º, LXXIV, da C.R.F.B., e 

ainda, em conformidade com o art. 98 da Lei 13.105 de 16 de março de 

2015, indicando a Defensoria Pública para o patrocínio da causa 

(declaração de hipossuficiência anexa). DOS FATOS. Os autores são 

legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote nº 16, Situado no 

Loteamento Empresarial Carlinda 03, com área de 49.900,00 m², objeto da 

matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta 

sob o n.º 1.403, Livro 2-G. O imóvel permanece registrado em nome da ré 

Cooperativa Agrícola de Cotia, responsável pelo povoamento do município 

de Carlinda durante a década de 80, uma vez que os compradores 

originais não foram agraciados com os títulos de propriedade imobiliária, 

mas tão somente com o recibo de quitação do bem. Assim, desde o ano de 

1991 a posse do imóvel em questão tem sido transferida sem a devida 

regularização, apenas por meio de contratos de compra e venda, como se 

observa pelos documentos que seguem em anexo. A aquisição do 

referido lote pelos autores se deu em 26/06/2000. Nesse ínterim, há quase 

20 (vinte) ano os requerentes exercem a posse do imóvel urbano em 

questão, de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e 

pacífica), onde estabeleceu sua moradia habitual, além de ter realizado 

melhorias. Ressalta-se que os autores detém a cadeia possessória 

advinda de sucessivos instrumentos particulares de compra e venda 

(anexos) do lote urbano há mais de 25 (vinte e cinco) anos, pelo que faz 

jus à aquisição da propriedade por meio da usucapião. O conjunto das 

assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da 

usucapião será feito mediante os documentos que instruem a exordial e 

através da oitiva das testemunhas adiante arroladas. DECISÃO: Vistos 

etc. Defiro a gratuidade de justiça, diante da presunção prevista no §3º, 

do art. 99, do CPC. Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 

15 dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial. Citem-se, por edital, eventuais interessados, com 

prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. Citem-se, pessoalmente, 

os confinantes e seus cônjuges (se casados forem), no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 246, §3º do CPC. Intimem-se o Município de Carlinda, o 

Estado de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, 

instruindo com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para 

que, no prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual 

interesse na causa (artigo 246, §2º do CPC).Vislumbrando possível 

interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. acerca 

do imóvel que recai a pretensão autoral, defiro o pedido constante na 

exordial e determino sua notificação no endereço apontado na peça, para 

que, querendo, requeira seu ingresso no feito como assistente. INTIME-SE 

o Ministério Público. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

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

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

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MOACIR DE CASTILHO, digitei. Alta 

Floresta/MT, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004439-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004439-09.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): OLAVO ALMEIDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Em tempo, constou na sentença a ordem de expedição de alvará 

judicial do valor vinculado aos autos (R$ 70.810,00) como pagamento aos 

serviços prestados pelo Hospital e Maternidade Santa Rita, em favor do 

autor, como tutela efetiva apta a suprir a omissão estatal de concretização 

do direito à saúde. Contudo, a quantia depositada não é suficiente para o 

pagamento da totalidade dos gastos apontados nas notas fiscais 

apresentadas sob ID 17418404, 17418407 e 17418413. Neste tocante, 

importante destacar que a internação do autor junto à referida instituição 

deu-se em conformidade com a liminar, que expressamente consignou que 

em caso de descumprimento, caberia ao Estado de Mato Grosso o 

pagamento de todas as medidas necessárias ao restabelecimento da 

saúde do paciente, inclusive em hospital privado. Para elucidar a questão, 

transcrevo trecho da aludida decisão: “Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, 

em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, promova a transferência do Autor 

para leito de UTI, dotado de especialista em terapia intensiva, por meio de 

transporte terrestre, com suporte de vida avançado, bem como, SUBMETA 

o Requerente ao tratamento consubstanciado em CPRE a posterior 

COLECESTECTOMIA e todos os demais decorrentes desse procedimento 

até que o Autor possa reestabelecer sua saúde por meio do tratamento 

adequado, seja ele em hospital público ou privado, as expensas do poder 

público, em qualquer local indicado, seja ele no Estado de Mato Grosso ou 

mesmo fora dele, com o condizente meio de transporte para TFD, arcando 

o réu com todos os custos, efetuando o pagamento, se for o caso das 

despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada. (...)” 

Inicialmente, a previsão de custos foi estimada em R$ 70.810,00, conforme 

orçamento sob ID 17272267. Todavia, após dezessete dias de internação 

em leito de UTI e a realização de todos os procedimentos cirúrgicos (CPRE 
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e posterior Colecistectomia), as despesas de todas as medidas 

empreendidas em favor do autor atingiram a monta de R$ 163.852,52 

(cento e sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), sendo necessária a complementação de R$ 

93.042,52 (noventa e três mil e quarenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), conforme petição de ID 17418397. Convém destacar que a 

respeito do pedido de complementação do bloqueio, o Estado do Mato 

Grosso e o Ministério Público foram intimados para manifestação (ID 

18593716 e também sob ID 17564607), mas não apresentaram qualquer 

insurgência, tendo o ente requerido apenas solicitado à parte autora 

alguns documentos (ID 18662164), pedido deferido sob ID 22887822 e 

atendido pela parte autora sob ID 28297699. Acerca do requerimento do 

Estado, a sentença consignou que todos os documentos estavam 

contidos nos autos e, pelo fato de que o ente possui pleno acesso ao 

caderno processual, tais documentos poderiam ser encaminhados para a 

corresponde assessoria técnica pelo próprio representante processual (fl. 

192, ID 28643177). Sendo assim, este juízo empreendeu esforços para 

que fosse verificada a regularidade do pedido de complementação de 

penhora de verbas públicas e, por não ter havido impugnação ao pedido, 

procedeu ao julgamento do feito. Logo, por tudo que consta nos autos, 

pertinente é o pagamento integral dos gastos efetuados pelo autor perante 

a rede privada de atendimento, que deverá ocorrer a expensas do Estado 

de Mato Grosso, tal como estabelecido na decisão liminar, que foi 

confirmada pela referida sentença. Registro que as notas fiscais sob ID 

17418404, 17418407 e 17418413, contemplam os importes de R$ 

77.309,90 (setenta e sete mil trezentos e nove reais e noventa centavos), 

R$ 42.044,08 (quarenta e dois mil e quarenta e quatro reais e oito 

centavos) e R$ 42.498,54 (quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e 

oito reais e cinquenta e quatro centavos), que, somadas, totalizam R$ 

161.852,52 (cento e sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais 

e cinquenta e dois centavos). Assim, necessária a complementação de R$ 

91.042,52 (noventa e um mil e quarenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), tendo em vista que R$ 70.810,00 (setenta mil oitocentos e dez 

reais) estão vinculados aos autos. Ante o exposto, integrando a sentença, 

defiro o pedido de complementação de verbas públicas, a ser processado 

pelo sistema Bacenjud, em conta do Estado de Mato Grosso, no importe de 

R$ 91.042,52 (noventa e um mil e quarenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), com a posterior transferência para a Conta Única. Vinculados 

os valores complementares, expeça-se alvará para o levantamento para a 

conta indicada na petição de ID 17418397, do total de R$ 161.852,52 

(cento e sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

e dois centavos). Em seguida, cumpram-se demais disposições contidas 

na sentença. Intimem-se para ciência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 19 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001264-36.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMENDES REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

MIGUEL ANTONIO MENDES (EXECUTADO)

ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001264-36.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGROMENDES 

REPRESENTACOES LTDA - EPP, MIGUEL ANTONIO MENDES, ELIANA 

REGINA CECCONELLO MENDES Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 19 de 

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

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001265-21.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001265-21.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOSE MARCOS 

RODRIGUES Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 19 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001273-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JANIO JOSE GASPAR (EXECUTADO)

ALICE VIEIRA GONZAGA GASPAR (EXECUTADO)

GASGON AVIAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001273-95.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GASGON 

AVIAMENTOS LTDA - ME, JANIO JOSE GASPAR, ALICE VIEIRA 

GONZAGA GASPAR Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 19 de 

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

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001346-67.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ORTIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001346-67.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: RONALDO ORTIZ Vistos, etc. Trata-se de execução por 

quantia certa promovido pelo Ministério Público em face de Ronaldo Ortiz, 

referente aos autos físicos n.º 2136-20.2010.811.0007, código 69163, que 

tramitam perante o Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta. Conta na exordial 

que a sentença prolatada no referido feito condenou o executado à 

reparação de dano ambiental, mediante o pagamento de indenização, bem 

como à obrigação de realizar a recuperação da área degradada. 

Assevera que devido à impossibilidade de cumulação dos ritos quanto à 

condenação de fazer e a de pagamento da indenização, fez-se 

necessária a propositura desta ação em apartado. É a síntese. Decido. 

Consiste em causa de conexão a existência de duas ou mais ações 

quando houver coincidência entre as causas de pedir e os pedidos, 

conforme redação do caput do art. 55, do CPC. Nos termos do §2º, inciso 

II, as execuções fundadas no mesmo título também são abrangidas pela 

conexão, sendo impositiva a reunião das ações no juízo prevento (art. 55, 

CPC). Nesta linha intelectiva, é evidente que há conexão entre esta 

demanda e a mencionada ação em fase de cumprimento de sentença, da 

qual se originou o título judicial que embasa este feito. Ademais, tendo em 

vista que a ação originária foi proposta no ano de 2010, o Juízo da 3ª Vara 

é inequivocamente prevento para o processamento e julgamento das 

causas conexas. Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo e 

determino a redistribuição do feito para a 3ª Vara de Alta Floresta, de 

forma física e em apenso ao caderno atuado sob n.º 

2136-20.2010.811.0007, código 69163, visando imprimir maior celeridade. 

Por conseguinte, apenas no intuito de dar baixa deste feito junto ao PJE, 

extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC, por perda do objeto. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

materializem-se, remetam-se os autos físicos e arquivem-se os autos 

eletrônicos. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Alta Floresta, 19 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001352-74.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CIRILO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001352-74.2020.8.11.0007 

AUTOR: JOSEFA CIRILO DE MORAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. JOSEFA CIRILO DE MORAES ajuizou 

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

de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Sustenta a autora preencher os requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado, inclusive mediante tutela antecipada. 

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

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

judicial para compelir a imediata implantação do benefício de aposentadoria 

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

300 do Código de Processo Civil, exige-se a comprovação de elementos 

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

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

pretendida, não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de tempo de 

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

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

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

apresentação de início razoável de prova material, corroborada por prova 

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

no momento oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA 

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

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

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

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

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

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

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

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

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

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

alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do 

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

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

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

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

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

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

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

aposentadoria. Na hipótese, é forçoso anular a sentença, para que seja 
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colhida a prova testemunhal e examinada a pretensão como de direito. 

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

do direito ao recebimento da aposentadoria rural por idade, a 

demonstração simultânea de início razoável de prova material, 

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

de experiência, que a existência nos autos de documentação registrando 

o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e contemporânea aos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

249573120124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 

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

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

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

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

comprovado mediante início de prova material corroborado por 

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

exige a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas 

cujos depoimentos possam corroborar o início de prova material trazido 

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

AC 226917820134049999 PR 0022691-78.2013.404.9999, Relator: CELSO 

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

forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da atividade 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 20 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001269-58.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: NEWTON VIEIRA 

DE BRITO JUNIOR Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 19 de 

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

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL
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Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001348-37.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR Vistos etc. Trata-se de ação civil 

pública formulada pelo Ministério Público Estadual, com pedido liminar, em 

face de Milton dos Santos Souza Junior. Aduz que o requerido, 

proprietário de uma área rural registrada sob a matrícula nº 33.611, livro 

2-Fl, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, está 

comercializando lotes da referida área sem a devida regularização, e que, 

apesar de notificado, não providenciou o licenciamento ambiental do 

imóvel. Prossegue relatando que a comercialização irregular dos terrenos, 

além de danos ambientais, poderá causar prejuízos aos terceiros 

adquirentes, pelo que requereu a concessão de liminar para suspender as 

vendas do loteamento e compelir o requerido a providenciar a 

regularização do imóvel rural para posterior parcelamento do lote. Ainda, 

pleiteou que o requerido se abstenha de receber, autorizar ou permitir o 

recebimento, por terceiros, das prestações vencidas e vincendas dos 

adquirentes de lotes do empreendimento denominado “Loteamento Lote 

Rural nº 129”. Almejou, ao final, a determinação de não fazer, a fim de que 

o requerido paralise a venda, anúncio, divulgação ou qualquer forma de 

comercialização até a regulamentação do empreendimento. Juntou 

documentos. É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, tenho como 

inviável o acolhimento do pedido de reunião da presente ação junto àquela 

distribuída na 1ª Vara desta Comarca, pois, em que pesem versar sobre o 

mesmo tema, irregularidade de loteamento, não vislumbro a possibilidade 

de decisões conflitantes, porquanto se referem à imóveis distintos, cada 

qual com a sua peculiaridade, registro e pertencentes a proprietários 

diversos. Tocante ao pedido de tutela de urgência, sua concessão 

reclama a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, 

sendo a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos 

autos, a documentação até então coligida, neste juízo de cognição 

sumária, autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida. De plano, 

cumpra esclarecer o que se qualifica como imóvel rural, segundo o art. 4º, 

inciso I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra): I - "Imóvel Rural", o prédio 

rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se 

destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer 

através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa 

privada; Prosseguindo, o art. 65 da supracitada lei estabelece que o imóvel 

rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo 

de propriedade rural: Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de 

dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. Logo, 

somente será permitido o parcelamento de imóvel rural para fins rurais, ou 

seja, os lotes parcelados, além da finalidade rural, deverão possuir a 

dimensão que os caracterize como imóvel rural, de acordo com o art. 1º 

do Decreto nº 62.504/68: Art 1º Os desmembramentos disciplinados pelo 

Art. 65 Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1968, e pelo Art. 11 de 

Decreto-lei nº 57, de 18 de novembro de 1966, são aqueles que implicam 

na formação de novos imóveis rurais. No município de Alta Floresta, o 
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módulo rural corresponde a 100 hectares[1], de modo que parcelamentos 

de lotes em dimensões inferiores serão considerados para fins urbanos. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

AFASTADA. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. IMÓVEL RURAL. 

LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DOS CONTRATOS DE COMPRA E 

VENDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de 

intempestividade do recurso, pois os litisconsortes possuem procuradores 

diferentes, aplicando-se o prazo em dobro, nos termos do artigo 229 do 

Código de Processo Civil. 2. Trata-se de Ação Civil Pública, baseada em 

Inquérito Civil, ajuizada em face do proprietário registral e dos adquirentes, 

que teve por objeto a apuração de parcelamento ilegal de propriedade 

rural situada no Município de Barão/RS, com o reconhecimento da nulidade 

dos contratos de compra e venda pela sentença de primeiro grau. 3. O 

conjunto probatório dos autos comprova que o proprietário registral, ao 

comercializar lotes de imóvel de sua propriedade, não se atentou às 

exigências da legislação vigente. Desvirtuação da destinação rural com a 

utilização da área como sítio de lazer pelos adquirentes. Lotes com 

porções inferiores a um módulo fiscal, que foram comercializados sem 

autorização da municipalidade e sem o prévio registro junto à matrícula do 

imóvel. Inteligência dos artigos 3º e 37 da Lei nº 6.766/79 e art. 8º da... Lei 

nº 5.868/72. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078319233, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70078319233 

RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 

28/11/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/01/2019) Feitas essas considerações, tem-se que o 

relatório técnico emitido pela SEMA, juntado sob ID 30491203, identificou 

as irregularidades apontadas na inicial, especificando que foi realizada 

vistoria de fiscalização e se constatou a existência de um parcelamento 

de solo/loteamento, com placa de venda e identificação do proprietário, 

sem o devido licenciamento, oportunidade em que realizou a notificação do 

requerido ofertando prazo para regularização (ID 30491203), com término 

em 17.06.2019, que decorreu sem as providências necessárias. 

Identificou-se, também, que a área de terras do requerido compreende 

100,86 hectares, todavia, foi realizado o parcelamento do solo de apenas 

15 (quinze) hectares, em formato de chácaras, que possuem tamanhos 

variados, mas em sua maioria inferiores a 01 (um) hectare (ID 30491203). 

Frise-se que o mencionado parcelamento é apenas fático, concernente às 

divisões feitas pelo proprietário em sua terra, uma vez que não se 

procedeu ao parcelamento do imóvel no registro competente, como se 

denota da matrícula acostada sob ID 30491212. Dessa forma, 

considerando que os lotes comercializados pelo requerido se enquadram 

como urbano, imprescindível que a alienação seja precedida do devido 

registro do parcelamento ou desmembramento, consoante dicção do art. 

37 da Lei nº 6.766/79, “in verbis”: Art. 37. É vedado vender ou prometer 

vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Assim, 

verificada a comercialização de lotes sem o devido registro e as licenças 

ambientais exigíveis, resta demonstrada a probabilidade do direito. No 

mesmo sentido, está comprovado o requisito do perigo de dano ao ou 

risco ao resultado útil do processo, vez que a não prestação da tutela 

jurisdicional imediata poderá acarretar danos aos consumidores que 

adquiriram ou irão adquirir os lotes comercializados irregularmente pelo 

requerido, porquanto os compradores estarão impossibilitados de registrar 

os imóveis alienados. Tocante ao pedido de indisponibilidade do imóvel 

rural objeto do loteamento irregular, não obstante esteja demonstrada a 

comercialização dos lotes, verificou-se que estes representam apenas 

uma área de 15 hectares, do total de 100 hectares da área de propriedade 

do requerido, não se tendo notícias de que o demandado esteja se 

desfazendo de patrimônio para frustrar futura e eventual execução, pelo 

que indefiro o requesto. Sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Ausente nos autos elementos de prova ou 

fato concreto ou mesmo elementos indiciários a indicar neste momento o 

risco de desfazimento de bens no intuito de frustrar eventual e futura 

execução. Não se exige prova cabal do periculum in mora, mas sim a 

demonstração de fatos que o confirmem ou indiciem minimamente. DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074026253, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 30/08/2017). (TJ-RS - 

AI: 70074026253 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de 

Julgamento: 30/08/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 06/09/2017) Por fim, muito embora seja razoável a 

suspensão da comercialização dos lotes e a fixação de um prazo para 

que o requerido providencie a regularização do loteamento, reputo que o 

mesmo não se verifica quanto à aplicação de multa cominatória para este 

propósito, uma vez que a regularização pode ser bastante dispendiosa, 

envolvendo medição dos lotes, desmembramentos e registros cartorários, 

que certamente não apresentam valores módicos. Desse modo, 

vislumbrando que o requerido possa encontrar óbice de ordem financeira 

na regularização do lote, não se mostra razoável onerá-lo ainda mais com 

a imposição de “astreintes”, havendo outras medidas mais eficazes para 

assegurar o direito de eventuais lesados. Em face do exposto, presentes 

os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, defiro parcialmente a 

liminar vindicada, para fins de: a) DETERMINAR que o requerido, no prazo 

de 90 (noventa) dias, proceda com a elaboração do projeto de loteamento 

rural da área descrita na inicial e o submeta à aprovação do Poder 

Executivo Municipal, para, na sequência, providenciar o licenciamento 

ambiental junto ao órgão competente e o registro no CRI desta Comarca; b) 

DETERMINAR, até a regularização do loteamento, a SUSPENSÃO de todos 

os atos que se referem à comercialização de novos lotes e dos já 

comercializados, com a SUSPENSÃO da execução dos pagamentos para 

todos os lotes já negociados, com respectiva suspensão de juros de 

mora, multas e encargos que eventualmente existam nos contratos 

firmados, bem como a remoção/suspensão de qualquer propaganda 

referente ao comércio dos lotes, sob pena de aplicação de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos) reais em caso de descumprimento; c) DETERMINAR 

que seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

para que averbe na matricula nº 33.611 a existência da presente 

demanda. Tendo em vista a suspensão das audiências determinada pela 

Portaria Conjunta nº 247/2020, deixo de designar, por ora, audiência de 

conciliação, todavia, havendo manifestação de interesse das partes, está 

será designada em momento oportuno. Cite-se o réu para contestar o 

pleito no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do 

CPC. Com a resposta, à réplica. Intimem-se. Cumpra-se. [1] 

http://sistemafamato.org.br/portal/famato/arquivos/planilha-de-modulos-fisc

ais-em-MT.pdf Alta Floresta, 20 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001347-52.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, MARIA DAS 

DORES DE CARVALHO, OLISSES AMADEU SIMAO Vistos, etc. Trata-se 

de ação civil pública formulada pelo Ministério Público Estadual, com pedido 

liminar, em face de Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda, Olisses 

Amadeu Simão e Maria das Dores de Carvalho. Aduz que os últimos 

requeridos, proprietários de uma área rural registrada sob a matrícula nº 

32.390, livro 2-FE, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, por 

intermédio da primeira requerida, estão comercializando lotes da referida 

área sem a devida regularização, porquanto, apesar de notificados, não 

providenciaram o registro do parcelamento e o licenciamento ambiental do 

imóvel. Prossegue relatando que a comercialização irregular dos terrenos, 

além de danos ambientais, poderá causar prejuízos aos terceiros 

adquirentes, pelo que requereu a concessão de liminar para suspender as 

vendas do loteamento e compelir os requeridos a providenciarem a 

regularização do imóvel rural para posterior parcelamento do lote. Ainda, 

pleiteou que os requeridos se abstenham de receber, autorizar ou permitir 

o recebimento, por terceiros, das prestações vencidas e vincendas dos 

adquirentes de lotes do empreendimento denominado “Chácaras Casa de 

Campo”. Almejou, ao final, a determinação de não fazer, a fim de que os 

requeridos paralisem a venda, anúncios, divulgação ou qualquer forma de 

comercialização até a regulamentação do empreendimento. Juntou 
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documentos. É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, tenho como 

inviável o acolhimento do pedido de reunião da presente ação junto àquela 

distribuída na 1ª Vara desta Comarca, pois, em que pese versarem sobre 

o mesmo tema, irregularidade de loteamento, não vislumbro a possibilidade 

de decisões conflitantes, porquanto se referem à imóveis distintos, cada 

qual com a sua peculiaridade, registro e pertencentes a proprietários 

diversos. Tocante ao pedido de tutela de urgência, sua concessão 

reclama a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, 

sendo a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos 

autos, a documentação até então coligida, neste juízo de cognição 

sumária, autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida. De plano, 

cumpra esclarecer o que se qualifica como imóvel rural, segundo o art. 4º, 

inciso I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra): I - "Imóvel Rural", o prédio 

rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se 

destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer 

através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa 

privada; Prosseguindo, o art. 65 da supracitada lei estabelece que o imóvel 

rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo 

de propriedade rural: Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de 

dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. Logo, 

somente será permitido o parcelamento de imóvel rural para fins rurais, ou 

seja, os lotes parcelados, além da finalidade rural, deverão possuir a 

dimensão que os caracterize como imóvel rural, de acordo com o art. 1º 

do Decreto nº 62.504/68: Art 1º Os desmembramentos disciplinados pelo 

Art. 65 Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1968, e pelo Art. 11 de 

Decreto-lei nº 57, de 18 de novembro de 1966, são aqueles que implicam 

na formação de novos imóveis rurais. No município de Alta Floresta, o 

módulo rural corresponde a 100 hectares[1], de modo que parcelamentos 

de lotes em dimensões inferiores serão considerados para fins urbanos. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

AFASTADA. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. IMÓVEL RURAL. 

LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DOS CONTRATOS DE COMPRA E 

VENDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de 

intempestividade do recurso, pois os litisconsortes possuem procuradores 

diferentes, aplicando-se o prazo em dobro, nos termos do artigo 229 do 

Código de Processo Civil. 2. Trata-se de Ação Civil Pública, baseada em 

Inquérito Civil, ajuizada em face do proprietário registral e dos adquirentes, 

que teve por objeto a apuração de parcelamento ilegal de propriedade 

rural situada no Município de Barão/RS, com o reconhecimento da nulidade 

dos contratos de compra e venda pela sentença de primeiro grau. 3. O 

conjunto probatório dos autos comprova que o proprietário registral, ao 

comercializar lotes de imóvel de sua propriedade, não se atentou às 

exigências da legislação vigente. Desvirtuação da destinação rural com a 

utilização da área como sítio de lazer pelos adquirentes. Lotes com 

porções inferiores a um módulo fiscal, que foram comercializados sem 

autorização da municipalidade e sem o prévio registro junto à matrícula do 

imóvel. Inteligência dos artigos 3º e 37 da Lei nº 6.766/79 e art. 8º da... Lei 

nº 5.868/72. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078319233, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70078319233 

RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 

28/11/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/01/2019) Feitas essas considerações, tem-se que o 

relatório técnico emitido pela SEMA, juntado sob ID 30490493, identificou 

as irregularidades apontadas na inicial, especificando que foi realizada 

vistoria de fiscalização e se constatou a existência de um parcelamento 

de solo/loteamento, com placa de venda e identificação dos proprietários, 

sem o devido licenciamento, oportunidade em que realizou a notificação 

dos requeridos ofertando prazo para regularização, com término em 

18.06.2019, que decorreu sem as providências necessárias. 

Identificou-se, também, que a área de terras dos requeridos compreende 

21,79 hectares, todavia, foi destinado ao loteamento 16,7 hectares, em 

formato de chácaras, que possuem tamanhos variados, mas em sua 

maioria inferiores a 01 (um) hectare (ID 30490493). Frise-se que o 

mencionado parcelamento é apenas fático, concernente às divisões feitas 

pelo proprietário em sua terra, uma vez que não se procedeu ao 

parcelamento do imóvel no registro competente, como se denota da 

matrícula acostada sob ID 30490498. Dessa forma, considerando que os 

lotes comercializados pelos requeridos se enquadram como urbano, 

imprescindível que a alienação seja precedida do devido registro do 

parcelamento ou desmembramento, consoante dicção do art. 37 da Lei nº 

6.766/79, “in verbis”: Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela 

de loteamento ou desmembramento não registrado. Assim, verificada a 

comercialização de lotes sem o devido registro e as licenças ambientais 

exigíveis, resta demonstrada a probabilidade do direito. No mesmo sentido, 

está comprovado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, vez que a não prestação da tutela jurisdicional imediata 

poderá acarretar danos aos consumidores que adquiriram ou irão adquirir 

os lotes comercializados irregularmente pelo requerido, que ficarão 

impossibilitados de registrar os imóveis alienados. Tocante ao pedido de 

indisponibilidade do imóvel rural objeto do loteamento irregular, não 

obstante esteja demonstrada a comercialização dos lotes, não se tem 

notícias de que os demandados estejam se desfazendo de patrimônio para 

frustrar futura e eventual execução, pelo que indefiro o requesto. Sobre o 

assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS. Ausente nos autos elementos de prova ou fato concreto ou 

mesmo elementos indiciários a indicar neste momento o risco de 

desfazimento de bens no intuito de frustrar eventual e futura execução. 

Não se exige prova cabal do periculum in mora, mas sim a demonstração 

de fatos que o confirmem ou indiciem minimamente. DERAM PROVIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70074026253, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 30/08/2017). (TJ-RS - AI: 

70074026253 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 

30/08/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 06/09/2017) Por fim, muito embora seja razoável a suspensão da 

comercialização dos lotes e a fixação de um prazo para que o requerido 

providencie a regularização do loteamento, reputo que o mesmo não se 

verifica quanto à aplicação de multa cominatória para este propósito, uma 

vez que a regularização pode ser bastante dispendiosa, envolvendo 

medição dos lotes, desmembramentos e registros cartorários, que 

certamente não apresentam valores módicos. Desse modo, vislumbrando 

que a parte requerida possa encontrar óbice de ordem financeira na 

regularização do lote, não se mostra razoável onerá-la ainda mais com a 

imposição de “astreintes”, havendo outras medidas mais eficazes para 

assegurar o direito de eventuais lesados. Em face do exposto, presentes 

os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, defiro parcialmente a 

liminar vindicada, para fins de: a) DETERMINAR que a parte requerida, no 

prazo de 90 (noventa) dias, proceda com a elaboração do projeto de 

loteamento rural da área descrita na inicial e o submeta à aprovação do 

Poder Executivo Municipal, para, na sequência, providenciar o 

licenciamento ambiental junto ao órgão competente e o registro no CRI 

desta Comarca; b) DETERMINAR, até a regularização do loteamento, a 

SUSPENSÃO de todos os atos que se referem à comercialização de 

novos lotes e dos já comercializados, com a SUSPENSÃO da execução 

dos pagamentos para todos os lotes já negociados, com respectiva 

suspensão de juros de mora, multas e encargos que eventualmente 

existam nos contratos firmados, bem como a remoção/suspensão de 

qualquer propaganda referente ao comércio dos lotes, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos) reais em caso de 

descumprimento; c) DETERMINAR que seja expedido ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca para que averbe na matricula nº 

32.390 a existência da presente demanda. Tendo em vista a suspensão 

das audiências determinada pela Portaria Conjunta nº 247/2020, deixo de 

designar, por ora, audiência de conciliação, todavia, havendo 

manifestação de interesse das partes, está será designada em momento 

oportuno. Cite-se o réu para contestar o pleito no prazo legal, sob pena de 

aplicação do disposto no art. 344 do CPC. Com a resposta, à réplica. 

I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e .  [ 1 ] 

http://sistemafamato.org.br/portal/famato/arquivos/planilha-de-modulos-fisc

ais-em-MT.pdf Alta Floresta, 20 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005660-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE NUNES DE ANDRADE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

sob Id 30545986; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005641-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

sob Id 30546071; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000003-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA IVONETE PARRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000003-07.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a parte Executada liquidou o saldo devedor referente à CDA 

241/2017, o processo será julgado com resolução de mérito. Isto posto, 

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

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto à 

CDA n. 241/2017. Isento de custas. EXPEÇA-SE o imediato alvará dos 

valores depositados nos autos em favor da parte exequente, observando 

os dados bancários indicados junto ao Id n. 28338405. Transitada em 

julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS 

GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, INTIME-SE a 

parte exequente, para que, indique o valor atualizado da dívida referente 

às demais CDA’s, bem como indique o endereço atualizado da parte 

executada, considerando que a pesquisa de endereço junto ao sistema 

INFOJUD, restou infrutífera, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Alta Floresta, MT, 18 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000847-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. A. M. (EXEQUENTE)

N. D. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000847-54.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença proposta por ARTUR FELIPE DE ALCÂNTARA 

MATTOS, devidamente representado por sua genitora em desfavor de 

RONEI FELIZARDO DE SÁ. Entre um ato e outro, as partes apresentaram 

acordo entre elas entabulado sob o ID 29312816. Sob o ID 30459293, 

parecer ministerial favorável à homologação do acordo. É o relatório. 

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes sob o ID 29312816 e SUSPENDO o presente 

feito até o decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo. Após 

o decurso do prazo acordado, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, informar aos autos se houve o integral cumprimento do 

acordo, sob pena de se interpretar o silêncio como resposta positiva. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se. Alta Floresta, MT, 18 de março de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001067-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELATORE (EXEQUENTE)

ANGELO DELATORE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001067-52.2018.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

pedido de cumprimento de sentença retro. RETIFIQUE-SE a autuação e 

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

parar figurar como exequente, a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso e executado, CAB ALTA FLORESTA LTDA, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes. 2) INTIME-SE a parte 

executada, através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, ou, 

se não tiver patrono constituído, pessoalmente para, no prazo de 15 dias, 

quitar o débito apontado, consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento 

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

No caso de pagamento parcial no prazo previsto, incidirá sobre o restante 

a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo, 

incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de sentença e a multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

em razão do disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil. 4) 

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil. 5) Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte credora para que 

adote as providências cabíveis. 6) Não oferecida impugnação, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000391-36.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005332-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZAR DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005030-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001054-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INES COLPANI OAB - PR72439 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA INES COLPANI OAB - 026.778.699-93 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001054-19.2019.8.11.0007 Vistos. Navegando 

pelos autos, verifico que o executado, devidamente citado (Id 19436204), 

não se manifestou nos autos (Id 19780668). A exequente, por sua vez, se 

manifestou (Id 24664032), requerendo a inserção do nome do executado 

nos cadastros restritivos ao crédito, bem como requerendo a penhora da 

parte ideal do imóvel sob matrícula n. 1249 CO-17, eis que houve 

confissão do executado, em Juízo (autos sob o ID 105331), no sentido de 

que o imóvel, apesar de ser da propriedade registral de sua tia, Izolda 

Garcia Aranda, trata-se de imóvel pertencente a toda a família, inclusive 

ao executado. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito 

(Id 27048409). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, determino a intimação da 

exequente, através de seu patrono, para que apresente planilha 

atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se 

certidão para fins de protesto, a ser entregue à exequente, através de 

seu patrono, consignando que a apresentação para protesto perante a 

Serventia Extrajudicial se fará sem o recolhimento de quaisquer 

emolumentos. Por fim, considerando-se a natureza do débito sob 

execução e a necessidade de seu adimplemento para a sobrevivência da 

criança/exequente, de forma excepcional, DEFIRO o pedido de penhora da 

parte ideal do imóvel sob matrícula n. 1249 CO-17, isto é, de 1/3 (um terço) 

desse imóvel, eis que houve confissão do executado, em Juízo (autos sob 

o ID 105331), no sentido de que o imóvel, apesar de ser da propriedade 

registral de sua tia, Izolda Garcia Aranda, trata-se de imóvel pertencente a 

toda a família, inclusive ao executado. Assim, após o período de 

suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria Conjunta n. 

249/2020, determino a expedição de mandado de penhora e avaliação da 

parte ideal do imóvel sob matrícula n. 1249 CO-17, isto é, de 1/3 (um terço) 

desse imóvel, devendo ser intimados do ato as partes e a proprietária 

registral, Izolda Garcia Aranda. Conste no mandado o prazo para 

manifestação e/ou oferecimento de embargos. Consigno que o mandado 

de penhora deverá também ser averbado junto à matrícula do imóvel, 

constando tratar-se a exequente de parte beneficiária da gratuidade de 

justiça. Cumpridos os atos e certificado o decurso do prazo acima, 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. PROCEDA a Secretaria de 

Vara a intimação da parte em razão de erro no sistema. Alta Floresta, MT, 

19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO VIEIRA CAETANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000699-72.2020.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

necessidade de se adotar medidas que visam à redução da probabilidade 

de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), contágio classificado 

como "pandemia" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como 

que as audiências são presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

audiência designada nos autos, devendo o feito aguardar na Secretaria 

ulterior determinação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, vindo concluso em seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com 

urgência, devendo a Secretaria de Vara utilizar-se dos meios céleres para 

o cumprimento de tal ato. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005657-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA MARIA DO ROZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Considerando a necessidade de se adotar medidas 

que visam à redução da probabilidade de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são 

presenciais, DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência designada nos 

autos, devendo o feito aguardar na Secretaria ulterior determinação da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vindo concluso em 

seguida. COMUNIQUE-SE as partes, com urgência, devendo a Secretaria 

de Vara utilizar-se dos meios céleres para o cumprimento de tal ato. Alta 

Floresta, MT, 19 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO CELSO ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001437-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (EMBARGANTE)

MARCIO ROQUE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001437-31.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução movidos por Roque & Volmer Ltda – ME, 

representada por Márcio Roque, em face de Banco do Brasil S/A. Alega a 

nulidade e a ausência de liquidez do título sob execução nos autos em 

apenso (Cédula de Crédito Industrial n. 40/02867-4, no valor originário de 

R$ 329.092,28 - trezentos e vinte e nove mil e noventa e dois reais com 

vinte e oito centavos). Isto porque, ausente o demonstrativo do débito e a 

comprovação do saldo devedor. Assim, reconhece como devido o valor 

de R$ 54.401,50 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e um reais com 

cinquenta centavos), resultante das dezoito parcelas vencidas, 

atualizadas pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, até a parcela vencida 

aos 01/05/2018. Recebidos os embargos e oportunizada a manifestação 

ao Banco Embargado, esse o fez sob o ID 14485533. Alegou a validez e a 

liquidez do título sob execução. Oportunizada a manifestação à empresa 

Embargante, esta reiterou suas razões iniciais e requereu a designação 

de audiência de conciliação. Em análise às alegações das partes, 

consignou-se que não incide sobre a relação jurídica sob exame a 

legislação consumeirista. Isto porque, restou incontroverso que o crédito 

sob execução, expresso na Cédula de Crédito Industrial n. 40/02867-4, foi 

liberado à empresa Embargante, no valor inicial de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), visando o fomento à atividade empresarial. Logo, 

ausente a caracterização da Embargante como consumidora. Ainda, 

afastou-se a alegação de nulidade e/ou iliquidez do título executivo, eis 

que, prima facie, o título sob execução e o extrato do débito (ID 

132232878) cumprem a função de trazer-lhe a liquidez e a exigibilidade. 

Contudo, determinou-se ao Banco Embargado que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, JUNTE aos autos o extrato analítico da operação que resultou no 

débito sob execução, com a indicação clara do termo inicial e final dos 

juros e correção monetária incidentes sobre o débito, o que foi realizado 

(Id 19349705) e designou-se audiência de conciliação. Em audiência de 

conciliação, houve a apresentação de proposta pelo devedor/Embargante, 

a qual não foi aceita pelo banco Embargado. Dessa forma, houve 

manifestação devedor/Embargante (Id 20820041). Após, os autos 

vieram-me conclusos para sentença. É o que cumpria relatar. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que as 

matérias são de direito, dispensando produção de outras provas, razão 

pela qual passo a julgar antecipadamente a lide, nos limites das 

controvérsias, conforme determina o artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Compulsando os autos, verifico que IMPROCEDEM as alegações da 

parte Embargante. Com efeito, consta no extrato analítico sob o Id 

20459318 a imputação dos encargos contratuais até a data de 

01/10/2016, conforme pactuado. Ademais, a partir do vencimento da 

primeira parcela (dezembro/2016), houve a incidência dos encargos de 

inadimplência e o vencimento antecipado do debito, conforme pactuado. 

Ademais, não houve a comprovação de incidência, de forma cumulativa, 

dos juros moratórios e multa moratória, com a comissão de permanência, o 

que seria vedado. Nesse sentido: Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do 

Julgamento 16/12/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2014 Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

REVISÃO DO JULGADO. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 

ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), Súmula 

n. 596/STF e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, 

representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda 

Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. A capitalização dos 

juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação 

específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na 

periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial 

(Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais 

operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17 (31/3/2000). Resp n. 1.112.879/PR, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/5/2010 (Recurso Repetitivo). 3. 

Admite-se a comissão de permanência durante o período de 

inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao 

percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada 

com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios 

(Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 

1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão 

Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, 

DJe 16/11/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Assim, 

ausente a comprovação da incidência de encargos moratórios abusivos e 

diante da validade do título sob execução, a rejeição dos presentes 

Embargos é medida que se impõe. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC. Custas processuais já recolhidas, pelo que, em razão da 

sucumbência recíproca, condeno a parte Embargante ao pagamento de 

honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa. Intimem-se. Após o transito em julgado, translade-se seja 

anexada cópia desta aos autos executivos e, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença quanto à verba honorária no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 

19 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000601-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte exequente, na figura de seu 

patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à avaliação dos 

veículos encontrados mediante busca no sistema RENAJUD, por meio dos 

órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados nos meios de 

comunicação, bem como se manifeste acerca da remoção dos veículos.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003490-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Devanir Dos Santos Marani (REQUERIDO)

ANDERSON CASAGRANDE (REQUERENTE)

RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Devanir Dos Santos Marani (REQUERIDO)

RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)
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ANDERSON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003490-82.2018.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por perdas e 

danos c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANDERSON 

CASAGRANDE em face de RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA e 

DEVANIR DOS SANTOS MARANI. Alega o autor ser legítimo proprietário do 

imóvel urbano com edificação sob matrícula n. 25.324 junto ao Cartório do 

RGI desta Comarca, qual seja, LOTE Nº 04, QUADRA 08, que confronta 

com a Rua Ipê Rosa, de nº 27, Jardim Begônias, na cidade de Alta 

Floresta-MT, sendo que o segundo Requerido (Devanir dos Santos Marani) 

possui os direitos e domínio sob o imóvel urbano sob matrícula n. 25.323 

junto ao Cartório do RGI desta Comarca, denominado LOTE Nº 03, 

QUADRA 08, que confronta com a rua Tauari, s/nº, Jardim Begônias, na 

cidade de Alta Floresta-MT, cujo proprietário registral é a primeira 

requerida, Rio da Mata Empreendimentos Ltda. Ainda, menciona o autor 

que em 01.12.2017 constatou-se que em decorrência da ausência de 

edificação de contenção da água, no período das chuvas, estava 

ocorrendo o represamento de águas no Lote 3, Quadra 08, ocasionando 

infiltrações e danos de ordem estrutural na edificação residencial de 

propriedade do Autor, a qual fica em nível inferior e cravado no lote nº 04, 

Quadra 08. Desta feita, em regime de urgência, pleiteia, a produção 

antecipada de prova pericial a ser custeada, unilateralmente, pelos 

requeridos, em razão da necessária inversão do ônus, a fim de que seja 

apurado, primeiramente, o estado estrutural geral da edificação 

(residência) do Autor e dos lotes lindeiros, suas características e 

componentes e, depois, para apurar a ausência de itens que deveriam ter 

sido edificados pelos Requeridos e entregues de fato para evitar o 

represamento das águas das chuvas e a infiltração para o lote do autor. 

Ainda, em sede de urgência, inaudita altera pars, requer no, prazo 

improrrogável de 07 (sete) dias, seja determinado aos Requeridos que 

deem início às obras de regularização com aterro, terraplanagem e obras 

eficazes de contenção das águas das chuvas no Lote nº 03 da quadra 08 

da Rua Tauari, s/n, evitando assim que a água represe e infiltre no Lote nº 

04, sob pena de imposição de multa diária, em caso de descumprimento, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no início das 

obras reparadoras e preventivas e que seja determinada a 

indisponibilidade do lote nº 03, objeto da matrícula nº 25.323. Ao final, 

requer a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de 

indenização a título de danos materiais no valor de R$7.432,13, (sete mil 

quatrocentos e trinta e dois reais e treze centavos), bem como a 

condenação solidária dos Requeridos ao pagamento ao Autor, de valor 

equivalente à correção e finalização das obras, inclusive dos defeitos 

existentes e que venham a ser apurados, além do valor correspondente 

aos produtos inerentes às áreas que foram afetadas em função de suas 

características e componentes que se empenhou no material ou, o que 

também aguarda seja pericialmente apurado, devidamente corrigido até a 

data do efetivo pagamento, bem como a condenação solidária dos 

Requeridos a indenizar o Autor por danos morais no valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). Com a inicial vieram diversos documentos. Recebida a 

inicial, fora designada audiência de conciliação e postergada a análise do 

pleito de tutela provisória para após a instalação do contraditório (Id 

15788742). Realizada a audiência inicial, restou infrutífera a conciliação (Id 

16914785). A parte requerida RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA, 

apresentou Contestação (Id 17436231). Em preliminar de mérito alegou sua 

ilegitimidade passiva, posto que vendeu o Lote n. 03, quadra 08, Jardim 

das Begônias ao requerido Sr. Devanir dos Santos Marani em 22 de julho 

de 2014, conforme instrumento contratual anexado. Salienta o teor da 

Cláusula 2ª do referido contrato no sentido de que, “a partir da data da 

assinatura do presente instrumento, a Promitente Vendedora deixa de ter 

qualquer responsabilidade pela manutenção do mesmo, passando 

expressamente este ônus a ser do(s) Promitente (s) Comprador (es) única 

e exclusivamente, e, que de ora em diante o(s) Promitente (s) Comprador 

(es) é responsável também pela conservação e manutenção dos marcos 

e divisas, do lote entregue medido e demarcado." No mérito, requer a 

improcedência da ação, eis que não praticou qualquer ato doloso ou 

culposo em face do autor; impugnou ainda os danos materiais e morais 

indicados e pugnou pela fixação do ônus probatório em face do Autor. Na 

sequência, o segundo requerido apresentou Contestação c/c 

Reconvenção (Id 17570009). Pugnou pelo deferimento do beneficio da 

justiça gratuita. No mérito, seja reconhecida a ausência de qualquer ato 

ilícito praticado pelo requerido e, consequentemente a total improcedência 

dos pedidos iniciais. Isto porque, não realizou nenhuma obra em seu 

imóvel. Ainda, foi o Autor quem realizou o rebaixamento de seu lote, não 

tendo deixado servidão de passagem de águas pluviais. Outrossim, o 

Autor, sem autorização, realizou serviço de terraplanagem no lote do 

requerido. Em sede de Reconvenção, requer a condenação do reconvindo 

à obrigação de fazer, consistente na realização das obras em seu lote a 

fim de que permita a passagem das águas pluviais advindas do lote 

superior do reconvinte, bem como que retire qualquer obstáculo criado 

que impeça que a água corra naturalmente, nos termos do artigo 1.288 do 

CC. Com a contestação foram juntados documentos. Impugnação às 

contestações (Id 18289122). Na decisão sob o Id n. 19850122, fora 

determinada a intimação do reconvinte para que juntasse aos autos 

orçamentos prévio, relativo à obrigação de fazer pleiteada na 

reconvenção (material e mão de obra), para fins de retificação do valor da 

causa, o que foi devidamente cumprido. Recebida a reconvenção, foi 

determinada a intimação do autor, para que, apresentasse resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias (Id 22517699), o que foi realizado, Em 

contestação à reconvenção (Id 24659702), o reconvindo alegou a 

incorreção do valor da causa atribuído à reconvenção. Ainda, em razão 

da reconvenção ser genérica, pleiteia o reconhecimento da ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, devendo o objeto da reconvenção ser julgada sem mérito. No 

mérito, pugna pela improcedência da reconvenção. Na decisão sob o Id 

25042432, houve o indeferimento do pedido liminar, sendo deferida a 

averbação premonitária da ação junto à matricula do imóvel. Impugnação à 

contestação à reconvenção (Id 25717043) e juntada de documento (Id 

26082671). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Visando preparar o feito para o seu julgamento, passo à análise das 

preliminares arguidas e à fixação dos pontos controvertidos. No que se 

refere à lide principal, ACOLHO a alegação de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida pela requerida RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Com efeito, restou comprovada a venda do Lote n. 03, quadra 08, Jardim 

das Begônias ao requerido Sr. Devanir dos Santos Marani em 22 de julho 

de 2014, conforme instrumento contratual anexado e sua quitação integral 

por esse requerido. Tanto é, que o Autor reconhece o requerido Devanir 

dos Santos Marani como sendo o detentor da posse e domínio daquele 

imóvel, sendo a primeira requerida apenas sua proprietária registral. Logo, 

considerando-se que a presente lide visa a fixação de obrigação de 

natureza pessoal, tem-se que eventual responsabilização deverá incidir 

sobre o detentor da posse e domínio do mencionado imóvel urbano. ISTO 

POSTO, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VI do CPC, em face da requerida Rio da Mata 

Empreendimentos Ltda. Em consequência, certificada a preclusão dessa 

sentença parcial, determino sua EXCLUSÃO junto ao sistema eletrônico. 

No que se refere à lide reconvencional, REJEITO a impugnação ao valor da 

causa. Com efeito, apresentado pelo reconvinte/requerido orçamento sob 

estimativa do valor necessário à realização das obras no lote do 

reconvindo/autor, a fim de que permita a passagem das águas pluviais 

advindas do lote superior (de domínio do reconvinte), para que a água 

corra naturalmente. Dessa feita, caso ao final da lide, seja constatada a 

insuficiência do valor indicado, será determinado o recolhimento das 

custas processuais remanescentes. Por essa mesma razão, REJEITO a 

preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, eis que o pedido apresentado na lide 

reconvencional é certo e determinado, sendo que, eventual apuração de 

valores para a realização das obras de servidão de passagem, poderá 

ser objeto de liquidação de sentença. Por fim, consigno que, trata-se de 

lide de natureza civil, em tramite entre pessoas físicas, os quais possuem 

semelhante capacidade econômico-organizacional, sendo incabível a 

inversão do ônus da prova. ISTO POSTO, fixo os seguintes pontos 

controvertidos: - a realização de obras de rebaixamento pelo Autor em 

seu lote urbano (ônus da prova: ambas as partes); - a realização de obras 

de terraplanagem ou de obras para impedir a passagem de águas fluviais, 

pelo Autor no lote urbano de domínio do requerido (com ou sem) a 

autorização desse (ônus da prova: ambas as partes); - a realização de 

obras para permitir a passagem de águas pluviais pelas partes em seus 
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respectivos lotes urbanos, de modo a permitir a passagem de águas do 

imóvel superior pelo inferior (ônus da prova: ambas as partes); - em caso 

negativo, quais os tipos de obras e seu valor estimado, a serem realizadas 

nos lotes das partes, necessárias para permitir a passagem de águas do 

imóvel superior pelo inferior (ônus da prova: ambas as partes); - a 

ocorrência de infiltração ou danos à estrutura do imóvel residencial do 

Autor, em razão da ação do requerido (ônus da prova: Autor). Dessa 

feita, visando o aperfeiçoamento do exercício do contraditório e ampla 

defesa, concedo às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que 

indiquem outros pontos controvertidos a serem objeto de atividade 

processual probatória e requeiram a produção de outros meios de provas, 

justificando sua pertinência, sob pena de julgamento antecipado da lide. 

Certificado o decurso dos prazos acima, voltem-me conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LINALGE TIAGO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000459-54.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A contra LINALGE TIAGO DOS SANTOS, alegando, 

em síntese, a inadimplência do requerido, que firmou contrato com garantia 

de alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo: Modelo: GOL (Trend) 

G4 1.0 8V FLEX 4p Eta./Gas., Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 

9BWAA05W6EP009725, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2014, Cor: 

BRANCA, Placa: OBP7298, Renavan: 0541132032. Com a inicial carreou 

documentos junto ao Sistema PJE. A medida liminar foi deferida sob o Id 

12499091. O bem foi apreendido e depositado em mãos do fiel depositário, 

conforme auto de busca e apreensão, Id n. 13007551. Devidamente 

citado, o requerido não pagou a dívida pendente e não apresentou 

resposta, conforme certidão de Id n. 15736823 - Pág. 1. Na sequencia, o 

autor requereu a decretação da revelia da ré e o julgamento antecipado da 

lide. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O requerido, devidamente 

citado, não pagou a dívida, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial e, muito menos, apresentou a resposta no prazo legal, 

conforme previsto nos parágrafos 2°, 3° e 4°, do artigo 3°, do Decreto-Lei 

n.° 911/69. Em razão da revelia da requerida, que citada não contestou a 

ação, julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do 

CPC. Dispõe o artigo 344 do CPC que: “Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.”. Ocorre que a ausência de contestação não 

importa na procedência do pedido, pois a presunção é relativa, e não 

absoluta (RTJ 115/1.227) Nesse sentido: “A falta de contestação conduz a 

que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, 

entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. 

Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às 

conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, 

não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem (STJ-3ª Turma, 

Resp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, 

v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377)”. “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. “Os 

fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos ‘restritos à 

matéria de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. 

Entretanto, “o juiz, apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a 

aplicação do art. 319 do Cód. de Processo Civil, julgando a causa de 

acordo com o seu livre convencimento”. (RF 293/244) Dispõe o § 1°, do 

artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69 que: “Cinco dias após executada a 

liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.” Com fundamento no 

princípio do livre convencimento do magistrado, entendo estar 

comprovado, através dos documentos carreados aos autos, os fatos 

narrados pelo autor na exordial, devendo, assim, ser consolidada a posse 

e propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor. Diante do 

exposto, com fulcro no § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n°. 911/69, com 

redação dada pela Lei n°. 10.931/04, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação de Busca e Apreensão, para o fim de 

confirmar a liminar e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem no patrimônio do autor. Com efeito, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, I, do 

CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais e em honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 85, 

§2º, do CPC, arbitro em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquivem-se os presentes autos, com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 4 de dezembro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LINALGE TIAGO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

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

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000648-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO ROCHA FERREIRA DA SILVA OAB - MG162001 

(ADVOGADO(A))

MARIA LICIA ANDRADE SOUZA FERRONATO OAB - MT25223/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

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

documentos, sendo nomeada inventariante a companheira do de cujus, 

Cleonete Ferreira de Araújo e determinada a regularização da 

representação processual dos herdeiros menores, João Gabriel Ferreira 

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

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

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

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

compromisso (Id 20132976), realizada a regularização da representação 

processual dos herdeiros menores, João Gabriel Ferreira de Araújo 

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

e apresentadas as Primeiras Declarações, onde não constou Plano de 

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

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

havendo parecer ministerial desfavorável ao pedido (Id 25781527). 

Apresentado pedido de habilitação das herdeiras Luana Polinski de 

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

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

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

herdeiros menores por si representados e às herdeiras Luana Polinski de 
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Amorim e Lorena Polinski de Amorim os benefícios da Gratuidade de 

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

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

intimação das Fazendas Públicas para manifestação no feito, bem como 

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

INDEFIRO o pedido de liberação de saldos existentes em contas bancárias 

de titularidade do inventariado, eis que ausente comprovação de 

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

das Primeiras Declarações, defiro os pedidos apresentados pelo Parquet 

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

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

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

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

apresente documentação que comprove o pagamento de despesas com o 

funeral e documentação que comprove a existência de união estável e 

seu início, bem como certidão atualizada de casamento do inventariado 

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

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

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

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

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

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

Cumpridas TODAS as determinações constantes na decisão sob o Id 

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

manifestação da inventariante, dos demais herdeiros e das Fazendas 

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

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

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129954 Nr: 5104-47.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldevino Aparecido de Oliveira, Maria do Carmo Freitas 

de Oliveira

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

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:84441/SP

 Vistos.

A PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, decreta, com 

fulcro no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias. E durante o período previsto nesta Portaria, 

não deverão ser realizadas audiências de qualquer natureza.

Considerando tal fato, determino o CANCELAMENTO das audiências 

designadas para o dia 27 e 28 de abril de 2020, vez que não haverá tempo 

hábil para o cumprimento de diligencias para a realização de tais 

audiências.

Transcorrido o prazo previsto na Portaria-Conjunta nº 249/2020, 

voltem-me conclusos para designação da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 2421-81.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

Regina Cecconello Mendes

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

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/OAB-PR

 Vistos.

A PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, decreta, com 

fulcro no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias. E durante o período previsto nesta Portaria, 

não deverão ser realizadas audiências de qualquer natureza.

Considerando tal fato, determino o CANCELAMENTO das audiências 

designadas para o dia 27 e 28 de abril de 2020, vez que não haverá tempo 

hábil para o cumprimento de diligencias para a realização de tais 

audiências.

Transcorrido o prazo previsto na Portaria-Conjunta nº 249/2020, 

voltem-me conclusos para designação da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4714 Nr: 519-74.2000.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Laércio Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:12083/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

PARO LOPES, para devolução dos autos nº 519-74.2000.811.0007, 

Protocolo 4714, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003522-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA AZEVEDO CARDOSO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILDEMAR SPADACIO JUNIOR (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

J. M. S. (HERDEIRO)

JULIANA AZEVEDO CARDOSO SPADACIO (HERDEIRO)

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

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

 

Tendo em vista que a procuração ID 22492207 concedeu poderes, em 

nome da menor (representada pela sua genitora), aos seus patronos 

habilitados, para receber CITAÇÃO, procedo à sua citação para, 

querendo, se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

as primeiras declarações apresentadas pelo(a) inventariante.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOABE BALBINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000313-47.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

decisão proferida nos Embargos de Terceiro sob o n. 1000504- 

87.2020.8.11.0007, a qual suspendeu a medida constritiva do imóvel sob a 
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matrícula nº 17.655 no Livro 2-CJ,INDEFIRO o pedido retro. PROCEDA a 

Secretaria a juntada da decisão inicial, a qual suspendeu a medida 

constritiva do imóvel acima mencionado, nos autos n. 1000313- 

47.2017.8.11.0007, para o presente feito. INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 15(quinze) dias, indique bens passíveis de 

penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, até a ocorrência do 

prazo prescricional. Decorrido o prazo acima, sem manifestação, 

certifique-se e encaminhe os autos ao arquivo provisório até manifestação 

da parte interessada, ou a ocorrência do prazo prescricional, com baixa 

no relatório estatístico, sem baixa na distribuição. Alta Floresta, MT, 20 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004546-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CHIANESI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004546-19.2019.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista 

as alegações apresentadas pelas partes e considerando-se o petitório 

sob o Id 28992489, fixo como pontos controvertidos a causa debendi, isto 

é, a realização (ou não) do empréstimo do Embargado em favor do 

Embargante, cuja garantia seriam os cheques sob execução nos autos em 

apenso. Ainda, a existência de débito do Embargado para com o 

Embargante, relativo à prestação de serviços profissionais e, caso 

positivo, o seu valor, sendo que, nesse caso, será autorizada a 

compensação entre o valor sob execução nos autos em apenso e o valor 

devido pelo embargado ao embargante. Bem como, a relação entre o TED 

de R$ 2.500,00 e o suposto empréstimo que seria a causa da emissão das 

cártulas sob execução. Em consequência, DEFIRO a produção de prova 

oral em audiência, através da oitiva das partes e suas testemunhas, cujo 

rol deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias, a contar do fim da 

suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria Conjunta n. 

249/2020. Por fim, visando o aperfeiçoamento do contraditório e ampla 

defesa, oportunizo às partes se manifestarem indicando outros pontos 

controvertidos ou solicitando esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias, 

após o fim da suspensão dos prazos processuais. Intimem-se. Alta 

Floresta, MT, 20 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002918-92.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002918-92.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando o decurso do prazo entre a manifestação do executado de 

Id nº 27246044, INTIME-SE a parte exequente para informar no processo 

se houve o pagamento do valor relativo a presente execução, bem como, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005334-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MOREIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1005334-33.2019.8.11.0007; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente, e a guia n° 04575 foi devidamente recolhida. Certifico 

ainda que procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias. ALTA FLORESTA, 

19 de março de 2020 DANIELLE FERREIRA MARQUES Gestor(a) 

Judiciário(a) Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001364-88.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JUVENAL DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE SOUZA 

AMARAL POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-53.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001334-53.2020.8.11.0007 AUTOR: JOSE MARIA DA 

SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de pedido de tutela 

provisória objetivando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê 

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, 

sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 23 de 764



resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

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

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se imediatamente, ante a urgência que o caso requer. Alta 

Floresta/MT, 20 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 184909 Nr: 5056-49.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanelson Soares Rocha Junior, Fabrício Farias 

de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Araujo Menezes - 

OAB:24511/O

 12.Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva dos denunciados 

FABRÍCIO FARIAS DE ARAÚJO e VANELSON SOARES ROCHA JÚNIOR, 

substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, mediante o 

cumprimento das seguintes condições: A) COMPARECIMENTO 

OBRIGATÓRIO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS;D) MANTER 

ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. 13.Porquanto, EXPEÇA-SE, 

imediatamente, o competente Alvará de Soltura, devendo o denunciado a 

ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMINIA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Procurador da parte 

autora para manifestar-se nestes autos acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça de ID.30443757, bem como para indicar o atual 

endereço da parte requerente, para posterior intimação da audiência 

designada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001353-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE ZERIAL PARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior cumprimento do ato deprecado, bem 

como de que foi designada audiência de oitiva, para o dia 27 de julho de 

2020, às 13h30min, a ser realizada no gabinete da Sexta Vara desta 

Comarca.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005569-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, Nº 

1.987, CENTRO - CEP: 78.580-000, TELEFONE: (66) 3512-3600. EDITAL DE 

CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO PROCESSO: 

1005569-97.2019.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 49.497,27 ESPÉCIE: 

USUCAPIÃO PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA, brasileira, 

solteira, RG: 0825.403-6 SSP/MT, CPF: 781.762.121-72, nascida em 

16/10/1971, filiação: Antônio Alves de Oliveira e Maria Helena da 

Conceição, natural de Águas Belas-PE, residente e domiciliada na Avenida 

Arapongas, nº 718, Centro, na cidade de Carlinda/MT, telefone para 

contato: (66) 9.8422-4705. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE 

REQUERIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede na Rua Mario Borin, nº 165, 

Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP. CITANDO(S): REQUERIDOS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: 

"MARIA HELENA DE OLIVEIRA, vem, com fulcro no art. 1.238 e 1.243, do 

Código Civil, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL 

URBANO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no endereço 

na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, na 

forma que passa a expor e requerer. DOS FATOS - O genitor da autora, 

Sr. Antônio Alves de Oliveira quando ainda era casado com a Sra. Maria 

Helena da Conceição adquiriu o imóvel urbano denominado Lote 11, 

Quadra R-20, situado no Embrião Urbano de Carlinda, com área de 

500,00m², objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Alta Floresta no ano de 1989, lá, construiu a 

moradia da família. De seu turno, o casal se divorciou no ano de 2006 e, 

na ocasião o imóvel em questão foi partilhado exclusivamente à genitora 
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da autora, Sra. Maria Helena da Conceição, conforme carta de sentença 

anexa aos autos. Outrossim, desde o ano de 2006 à Sra. Maria Helena 

permaneceu residindo no imóvel até vir a óbito no ano de 2015. Após o 

óbito de sua genitora, a autora passou a residir no imóvel, ou seja, há 04 

(quatro) anos passou a zelar pelo bem e tê-lo como sua moradia. Frise-se 

que o Sr. Antônio, genitor da autora também já é falecido desde 

28/01/2015, certidões de óbito anexo aos autos. Importante esclarecer 

que a autora é a única herdeira dos falecidos, conforme se comprova nas 

certidões de óbito, bem como, o único imóvel a ser partilhado é o lote em 

questão. O imóvel permanece registrado em nome da ré Cooperativa 

Agrícola de Cotia, responsável pelo povoamento do município de Carlinda 

durante a década de 80, uma vez que os compradores originais não foram 

agraciados com os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com 

o recibo de quitação do bem. O carnê de IPTU demonstra que já estão 

sendo pagos pela autora. Nesse ínterim, utilizando-se da data da aquisição 

do lote (1989) pelo genitor da autora, o exercício de posse do imóvel 

urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição 

(mansa e pacífica), onde estabeleceram sua moradia habitual, além de 

realizado melhorias, há mais de 20 (vinte) anos, detém a cadeia 

possessória há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à aquisição da 

propriedade por meio da usucapião. O conjunto das assertivas a 

comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da usucapião 

será feito mediante os documentos que instruem a exordial e através da 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas. DOS PEDIDOS - Ante o exposto, 

requer sejam: a) Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, pois a autora 

não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios; b) Determinada a citação, via postal, do réu 

no endereço acima fornecido para, querendo, compareça a audiência a 

ser designada, constando no mandado que o prazo para contestação flui 

da referida solenidade; c) Determinada a citação pessoal, através de 

Oficial de Justiça, dos confinantes nos endereços descritos abaixo, bem 

como a citação, via Edital, dos réus ausentes, incertos e dos eventuais 

interessados; d) Intimada, via correio, a Fazenda Pública da União, do 

Estado de Mato Grosso e do Município para que manifestem eventual 

interesse na causa; e) Notificado, via Correio, o Unibanco – União de 

Bancos Brasileiros S/A, inscrito no CNPJ sob nº 33.700.394/0001-40, com 

endereço na Av. Eusébio Matoso nº 891, Bairro Pinheiros, São Paulo-SP, 

do inteiro teor dessa ação, face o protocolo averbado junto à matrícula do 

imóvel, para, querendo, ingresse da ação na condição de assistente; f) 

Intimada a Defensoria Pública do Estado de todos os atos e termos do 

processo; g) Determinada a intimação do Ministério Público ante o 

interesse social na presente causa; h) Ao final, julgado procedente o 

pedido inicial para o fim de declarar o domínio da autora sobre o imóvel 

urbano denominado Lote 11, Quadra R-20, situado no Embrião Urbano de 

Carlinda, com área de 500,00m², objeto da matrícula no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o nº 1.403, Livro 

2-G, conforme memorial em anexo; i) Após, expedido ofício ao CRI de Alta 

Floresta/MT para que efetue a transferência do imóvel para o nome da 

autora, independentemente de emolumentos dada a hipossuficiência 

financeira da parte, e envie cópia atualizada do registro; j) Para provar o 

alegado, requer a juntada dos inclusos documentos, sejam ouvidas em 

audiência as testemunhas abaixo arroladas, bem como todos os meios de 

prova em direito permitidos." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

"Lote 11, Quadra R-20, com área de 500,00m², situado no Embrião Urbano 

Carlinda, na cidade de Carlinda-MT, objeto da matrícula nº 1.403, livro 2-G, 

do Cartório de Registro de Imóveis - 1º Ofício, da Comarca de Alta 

Floresta-MT." DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

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

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

99, da Lei 13.105/15. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

(TJMG, Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e 

Município de Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, Técnica Judiciário, digitei. Alta 

Floresta, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marise Ivete 

Wottrich Bocardi - Gestora de Secretaria Autorizada pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5948 Nr: 30-13.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda, 

Romero Molina Trindade, Benedita I. C. M. Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.Em decisão de fls.296/296-v foi deferido o pedido da parte Autora 

de realização de nova avaliação dos bens imóveis penhorados nos autos, 

devendo o avaliador, ora nomeado, apresentar proposta de honorários, no 

prazo de dez (10) dias.Assim, após intimado o avaliador/perito judicial, 

Tiago Zílio, apresentou sua proposta de honorários (fl.298), no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais).Procedida a intimação da parte Autora esta 

requereu a redução do valor dos honorários periciais, visto que 

exorbitante.DECIDO.Primeiramente, esclareço que com a apresentação da 

proposta dos honorários, a parte Autora ficou com a obrigação de 

depositar metade do valor dos honorários periciais, nos termos do artigo 

19 do CPC, no prazo de dez (10) dias.Pois bem, o feito se arrasta há 24 

(vinte e quatro) anos, desde o seu protocolo, sendo que até o presente 

momento aguarda a solução da lide, mediante a realização da avaliação 

nos imóveis penhorados, para efetiva quitação da dívida.Ainda, a própria 

parte autora não concordou com a avaliação já realizada nos autos às 

fls.291 e pugnou pela

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 2104-39.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Marques Mendonça

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O pleito da executada merece ser parcialmente acolhido. Isso 

porque, restou demonstrado que o Autor recebeu em sede administrativa 

o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho de 01/01/2015 a 

01/08/2016, logo, tais valores devem, de fato, serem abatidos do 

cálculo.Assim, faz jus o Autor ao recebimento de valores, à título de 

parcelas atrasadas, em relação aos períodos de 02/10/2014 a 31/12/2014 

e 01/09/2016 a 30/11/2016, totalizando, portanto, a quantia de R$ 6.876,46 

(seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis 

centavos).Vale frisar que, em relação a matéria acima exposta, houve a 

concordância da Parte Exequente em relação ao cálculo apresentado pelo 

INSS.De outro norte, no que fiz respeito aos honorários advocatícios, 

verifico que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no 

sentido de que os valores pagos administrativamente ao autor durante o 

processo de conhecimento não devem ser excluídos da base de cálculo 

da verba honorária fixada na sentença.ISTO POSTO, ACOLHO 
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PARCIALMENTE a Exceção de Pré-executividade, para DECLARAR como 

devido ao Autor valor total de R$ 6.876,46 (seis mil, oitocentos e setenta e 

seis reais e quarenta e seis centavos), calculados em 26/12/2019 e, em 

relação aos honorários advocatícios DECLARO como devido o montante 

de R$ 2.736,42 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois 

centavos), calculados em 14/02/2019.Sem condenação em custas e 

honorários, no presente momento.Expeça-se o competente RPV, com a 

devida intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor 

apresentado.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131773 Nr: 6103-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Renilda Leal dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltdqa, Job 

Distribuidora de Veículos Ltda (Ford Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, DAVI MISKO DA SILVA ROSA - OAB:93.063-PR, 

Marcus Vinicius de Morais Junqueira - OAB:175.803-B/SP, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/SP

 Vistos.

Apresentadas as contrarrazões da apelação, após as providências 

necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. 

§3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143500 Nr: 4886-82.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Líncon de Oliveira Antunes

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando que a própria parte autora concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado, não resta alternativa senão extinguir o feito 

com resolução de mérito.

Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 185/186 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S. A., para que 

produzam os jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.

EXPEÇA-SE requisição de pagamento, observando-se a Resolução 115 do 

CNJ, transferindo-se o montante para a conta indicada à fl. 189.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144678 Nr: 5547-61.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A, Edson Luiz Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Antonio Mendes, Eliana Regina 

Cecconello Mendes, M A Mendes Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane do Amaral - 

OAB:23772/O, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl.273, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 91467 Nr: 5543-34.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Gino da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Carlinda em desfavor de Cezar Gino da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 49, a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Proceda-se a expedição de oficio ao CRI local, para baixar eventual 

restrição de bens imóveis do executado, às expensas do executado.

Isento do pagamento de custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101637 Nr: 3313-48.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado pelo Requerente (fl.189), a fim de que este 

Juízo diligencie com o escopo de obter informações sobre o atual 

endereço do Requerido, eis que trata-se de diligência que compete à parte 

e não ao Estado-Juiz, principalmente porque o Autor não comprovou que 

esgotou todos os meio para obter informação sobre o endereço da Parte 

Requerida.

Neste sentido segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 
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DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.” (TJMT, AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. - De acordo com 

tranqüila jurisprudência, o juiz não pode substituir o autor no dever de 

diligenciar junto aos órgãos em que se pretende obter informações 

referentes a localização do réu. O deferimento da diligência impõe-se 

desde que tenham sido esgotados os meios à sua disposição. " (Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal - Agravo de Instrumento n. 20020020009217 

- Acórdão: 156958 - Data: 03/06/2002 - Relator: Haydevalda Sampaio - 

Publicação: Diário da Justiça do DF: 14/08/2002 Pág: 58 - CD ROM JUIS n. 

40, 2o trimestre de 2005.)

Assim, intime-se o Autor para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103542 Nr: 5273-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Comércio de Pneus Ltda - EPP, Otaviano 

Pereira da Silva, Wanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

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

OAB:24339-O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo arrematante e 

determino a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à 

transferência de propriedade do veículo, com as baixas necessárias, 

independentemente da quitação do IPVA, seguro obrigatório e taxa de 

licenciamento, uma vez que a propriedade foi adquirida pelo arrematante 

em virtude de ato judicial.Expeça-se ofício aos órgãos competentes 

(Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Fazenda 

dos Estados de Mato Grosso) para o encaminhamento das dívidas 

oriundas dos veículos em questão, para que essas dívidas possam ser 

quitadas com os recursos provenientes do preço depositado em juízo.Ao 

final, expeça-se mandado de entrega do bem, nos termos do artigo 903, 

§3º do CPC.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99926 Nr: 1446-20.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdCV, JCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fls. 116/117, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito, para que seja possível a análise do 

pleito de inscrição do nome do Executado no Sistema SERASAJUD.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 43493 Nr: 3870-45.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Silvino Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Araujo da Silva - 

OAB:OAB/MT 27.169, Edilaine Matchil Machado da Silva - 

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

OAB:8341-MT, Solange da Rosa Gouvea - OAB:MT-27773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da disposição contida no artigo 110 do Código de Processo Civil, 

determina-se a suspensão do processo, pelo prazo de 30 dias, dentro dos 

quais a Patrona da parte Requerente deverá solicitar a habilitação dos 

sucessores da falecida/do espólio, qualificando o Inventário que, na 

sequência, receberá a intimação para prosseguir nos atos deste feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5333 Nr: 30-71.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neraldo Pinto de Miranda

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 239, eis que as Cooperativas Sicredi, o SICOOB e 

UNICRED também estão aptos e com aporte tecnológico ao transito das 

ordens judiciais via Bacen Jud, dispensando assim novas emissões de 

ofícios com a finalidade de bloqueio judicial de forma manual, eis que em 

11/02/2016 o Bacen determinou a obrigatoriedade das cooperativas de 

crédito à utilização do Sistema Bacen Jud 2.0.

Assim, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109536 Nr: 5048-82.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Dias dos Santos, Osnira de Melo da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de Souza, Maria Helena de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

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

OAB:5091-B, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 313, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114278 Nr: 2726-55.2014.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daruich Hammoud Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Daruich Hammoud Junior - OAB:15564/O, Samara 

Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fls. 130/131, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124619 Nr: 2144-21.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardivino Porto do Nascimento

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DETERMINO que a Exequente emende o petitório de fl. 130, devendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instruir os autos com cópia da matrícula 

atualizada do imóvel, após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise 

do pleito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105062 Nr: 254-18.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilio Zanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva Vitorino Zanco - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:SP 126.985, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O, Higor 

Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 149, INTIME-SE pessoalmente a Inventariante, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal.

 Ademais, determino que conste no respectivo mandado de intimação que, 

caso não se manifeste no prazo mencionado, o feito será extinto sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108311 Nr: 3759-17.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMG-DDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSP

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

Lima - OAB:3127-A/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT, Renan 

Gonçalves de Brito - OAB:MT0026989O

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

OAB:14.428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Michelle 

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

Entendo que aludida medida é excepcional, mas cabível, no caso, uma vez 

que não foi localizado bens passíveis de penhora na Comarca, bem como 

restou infrutífera o bloqueio de valores pelo sistema BACEN-JUD.

 Assim, determino a indisponibilidade de bens do executado por meio do 

Sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, eis que sua 

decretação por meio da CNIB visa a localização de bens em todo território 

nacional.

Após, manifeste-se a Exequente em 15 (quinze) dias, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141899 Nr: 4001-68.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. de Amorim Ocampos e Cia ltda ME, 

Natasha Taina de Amorim Ocampos, Nayame Amorim Ocampos

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido de fl. 82, realizo em gabinete consulta, via Sistemas 

INFOJUD e BACENJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço 

atual da parte executada, NT DE AMORIM OCAMPOS E CIA LTDA – ME 

(CNPJ: 11.595.058/0001-41). NATASHA TAINA DE AMORIM OCAMPOS 

(CPF: 040.844.061-98) e NAYAME AMORIM OCAMPOS (CPF: 

043.187.001-27), conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a regular citação dos 

executados.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142813 Nr: 4532-57.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME, Jucelena 

Oliveira Carrijo, Morgana Oliveira Machado, Renan Renato Garcia

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Vanderson Pauli - OAB:13534

 Vistos. Diante do requerido à fl.78, primeiramente, verifico a necessidade 

da parte exequente apresentar o endereço atualizado dos executados 

Morgana Oliveira Machado e Renan Renato Garcia, visto que a primeira 

não foi intimada do bloqueio judicial realizado em sua conta bancária e o 

segundo executado sequer foi citado da presente ação. Assim, INDEFIRO 

o pedido de citação por edital do executado Renan Renato Garcia, porque 

não foram esgotados todos os meios de localização do mesmo e, por isso, 

não há falar de que a parte encontra-se em local incerto e não sabido. Da 

leitura dos dispositivos e da apreciação dos atos processuais, 

constata-se, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de 

localização do endereço do executado, motivo pelo qual, indefiro o pedido 

de citação por edital. Outrossim, para a expedição de alvará dos valores 

encontrados via Bacenjud é necessária a intimação da executada 

Morgana Oliveira Machado, para, no prazo legal, apresentar ou não 

embargos. Por fim, entendo que a executada Jucelena Oliveira Carrijo, há 

época do fato gerador da CDA, ainda constava no quadro societário da 

empresa executada, portanto, deve permanecer como executada nos 

presentes autos. Feitas essas considerações, INDEFIRO os pedidos de 

fl.78 e DETERMINO a intimação da parte Exequente para, em 30 (trinta) 

dias, proceder o regular andamento do feito. Cumpram-se. Intimem-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 48589 Nr: 604-16.2007.811.0007

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

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

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zolli e Agustinho Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante os indícios de dissolução irregular da empresa executada 

que deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, consoante se verifica 

pelos documentos de fls.104, 110 e 112, DEFIRO o pedido de inclusão da 

sócia administradora mencionada à fl.78 no polo passivo da lide, com 

fundamento no artigo 4°, inciso V, da Lei de Execução Fiscal c/c artigo 

135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Acerca do assunto dispõe o 

enunciado da Súmula nº 435 do STJ: “Presume-se dissolvida 

irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, 

sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Assim, 

retifique-se a autuação do feito e o Sistema Apolo, a fim de que passe a 

constar também no polo passivo da ação o nome dos sócios 

administradores da empresa executada indicado pela exequente à fl.97 

(Luiz Alceu Zolli – CPF: 000.111.061-07 e Vicente Agustinho Carlos – CPF: 

000.111.062-04). Após, citem-se os sócios executados, no endereço 

indicado à fl.109. Se nada for requerido e a dívida não for paga, e/ou se 

os executados não forem encontrados no endereço indicado pela 

exequente, intime-se a exequente para manifestar em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito. Às providência, intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98343 Nr: 6908-89.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meridiano 56 Arquitetura e Construção Ltda, 

Alberto Lopes Baptista, Áurea de Almeida Lopes Baptista

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade ofertada 

às fls. 100/110, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores 

termos.Assim, intime-se a parte exequene para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, em 30 (trinta) dias sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC. Por fim, 

deixo de condenar a parte executada ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, visto que o mero incidente processual, como é o caso dos 

autos, não gera a fixação de honorários

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 2154-75.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT, Rita Paschoalina de 

Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos 

artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil, reconheço a 

PRESCRIÇÃO da pretensão do autor à indenização em face da requerida 

e, como consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.Condeno o requerente em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil. Todavia, 

sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará 

suspensa a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que possa 

satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 12, da Lei 

n.º 1.060/50.Expeça-se ALVARÁ em favor do médico Perito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquive-se o presente feito.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127738 Nr: 3937-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBH, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O, 

Silvanei João da Silva - OAB:24620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, considerando o parecer Ministerial e que é possível a 

“inclusão em inventário dos direitos oriundos de um contrato de promessa 

de compra e venda de lote, ainda que sem registro imobiliário”, conforme 

precedente do STJ (REsp 1185383), INDEFIRO o pedido de EXCLUSÃO do 

bem lote nº 7, quadra 5, do loteamento Jardim Imperial do rol de bens à 

serem inventariados.De mais a mais, ACOLHO o pleito Ministerial e, 

DETERMINO que seja realizada a avaliação de todos os bens pertencentes 

ao Espólio, eis que formalizada a avaliação apenas de um bem imóvel 

(148/149).Com a juntada dos termos de avaliação, dê-se vista dos os 

autos às Fazendas Públicas.Por fim, INTIME-SE a Inventariante para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra conforme pleiteado pelo Ministério 

Público Estadual no item “e” de manifestação de fls. 177/177v, bem como 

para que promova a devida retificação nos termos de últimas declarações, 

promovendo, ainda, a complementação de recolhimento do ITCMD.Após, 

dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público Estadual e, voltem-me os 

autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 167127 Nr: 2593-71.2018.811.0007

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acerca da manifestação de fls. 93/94 e documentos seguintes, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público Estadual e, somente após, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 182305 Nr: 3632-69.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luan Costa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Quintela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloir Dela Justina - OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de junho de 

2020, às 15h00min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como esclarecerem, no mesmo prazo, se querem o depoimento 

pessoal das partes.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do CPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 
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data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

CPC.Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do CPC, sob pena de 

preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64301 Nr: 3252-95.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFFML, JVdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL (fl. 232) e, defiro, 

ainda, a realização de buscas via sistemas INFOJUD e RENAJUD (CPF: 

517.848.239-56), com o escopo de verificar acerca da existência bens 

e/ou valores e veículos registrados em nome da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a intimação da exequente para 

manifestar em relação a penhora e avaliação dos bens, indicando o 

endereço em que se encontram os mesmos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, PROMOVO a inscrição do nome da 

executada no rol de inadimplentes, via sistema SERASAJUD.

Por fim, INDEFIRO o pleito de realização de buscas via sistema SIEL, eis 

que tal sistema possui, tão somente, a finalidade de localização do 

paradeiro da parte.

Em relação à certidão de fl. 231, INTIME-SE PESSOALMENTE a executada 

para que cumpra conforme determinado às fls. 215 e 228.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9618 Nr: 2616-47.2000.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amando Rascado Nobre, Wanderley Fingolo Rascado, 

Hilda Pierini Rascado, Rodrigo Freitas Rascado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY FINGOLO RASCADO

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

OAB:5476/MT, PAULO HENRIQUE RUIZ LEITE - OAB:65345, Rosires da 

Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pleito de fl. 176, DETERMINO que a Escrivania cumpra 

a integralidade da determinação de fl. 173, EXPEDINDO-SE o competente 

TERMO DE COMPROMISSO.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 6640 Nr: 1462-91.2000.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira 20 de Junho Ltda, Maria de Fátima 

Ferreira, Décio de Carli, José de Carli, Alexandre José de Araujo

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

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrilho - 

OAB:3.990/MT, Eline Alexandre Chagas - OAB:25364/O, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 290).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 5682-15.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon, Waldenir Augusto 

Cecon - Me, Zamir José Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

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

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

Verifico que os executados, devidamente intimados, não quitaram o débito 

da presente ação, nem quitaram o valor da comissão dos leiloeiros e 

demais despesas relativas à realização do leilão, conforme certidão de 

fl.277.

Assim, primeiramente, DETERMINO a imediata expedição de ofício ao CRI 

local para que proceda a BAIXA da existência da presente ação, bem 

como da penhora realizada à fl.135, averbadas na matrícula nº20.058, 

AV-05 e AV-06, face a consolidação da propriedade em favor do credor 

fiduciário em 24/01/2017.

Outrossim, DETERMINO a intimação PESSOAL dos executados para que, 

em 15 (quinze) dias, procedam o pagamento do valor de R$8.204,71 (oito 

mil duzentos e quatro reais e setenta e um centavos) AO ARREMATANTE, 

visto ser o valor pago ao leiloeiro a título de comissão, bem como, o 

pagamento das despesas realizadas para a efetivação do leilão, no valor 

de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser depositado na conta 

apresentada à fl.274, sob pena de bloqueio judicial, via sistema Bacenjud.

Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos para apreciação 

do pleito de fls.279.

Às providências, intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109266 Nr: 4761-22.2013.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha 

Castellões da Riva, Alexandre Henrique de Araujo, Cristine Wellmann da 

Riva Araújo, Karin Wellmann da Riva de Almeida, Eduardo Cesar de 

Almeida, Anelise Wellmann da Riva, Ludovico Wellmann da Riva, Carolina 

Reis Bazzo da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renate Anna Wellmann da Riva - Espolio

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a habilitação de eventuais créditos fiscais, consigno que, 

em caso de inércia da Fazenda Pública Municipal o presente feito será 

sentenciado sem que se determine a reserva de uma parcela dos bens 

para a quitação da dívida em processo ordinário.

Em relação ao crédito da Fazenda Pública Nacional, por existir divergência 

quanto ao valor atribuído ao bem ofertado à reserva, a sentença à ser 

proferida por este Magistrado condicionará a expedição do formal de 

partilha a comprovação de quitação da dívida.

Todavia, para atender o artigo 642, § 3º, do Código de Processo e, 

considerando que há divergência nos autos acerca do valor atribuído ao 

bem ofertado à reserva, DETERMINO a realização de avaliação judicial no 
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imóvel indicado às fls. 519/521, mediante o recolhimento das diligencias 

pertinentes, por parte da inventariante.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108314 Nr: 3764-39.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair Xavier

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a preliminar alegada e JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, diante 

da prescrição intercorrente da pretensão do exequente.Isento as partes 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto 

que beneficiários de justiça gratuita.Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, após, nada sendo pleiteado pelas partes e recolhidas as custas e 

despesas processuais, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 174449 Nr: 6147-14.2018.811.0007

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tork - Sul Comércio de Peças de Máquinas 

Ltda, José Renato Nucci, Mauro Boulanger Stival Oliveira

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anselmo Mateus Vedovato 

Júnior - OAB:9.429/MS

 Vistos.

Claro se torna a perda superveniente do objeto da presente lide, já que os 

fatos que geravam o presente feito não mais persistem, ante o 

adimplemento da dívida executada nos autos de nº 893-75.2009.811.0007 

– Código Apolo 61389.

Por esta razão, merece ser extinto o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 485, VI do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

INEXISTE condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das 

custas processuais, eis que NÃO houve a triangularização processual.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120247 Nr: 7683-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alves de Moura, Onice Perroni de 

Moura

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 Vistos. Trata-se de “ação de execução por quantia certa contra devedor 

solvente” proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOC. NORTE MATO-GROSSENSE - SICRED em face de ROBSON 

ALVES DE MOURA e ONICE PERRONI DE MOURA, todos qualificadas nos 

autos. Após a penhora de bens realizada às fls.97/98, o executado 

Robson Alves de Moura apresentou exceção de pré-executividade, 

alegando nulidade do auto de penhora de fl.97, visto que os bens foram 

penhoradas da empresa cuja proprietária é a Sra. Aline Magalhães de 

Moura, cônjuge do Executado. Assim, pugna pela declaração de nulidade 

da penhora. Intimado, o excepto permaneceu inerte, conforme certidão de 

fl.107. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante o exposto, a matéria alegada na 

exceção de pré-executividade não é de ordem pública, necessitando de 

prova documental, inclusive testemunhal, se necessário for. Ante o 

exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade, motivo pelo 

qual, JULGO-A IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. Assim, 

determino a intimação das partes para, querendo, apresentarem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Bem como, 

manifeste-se a exequente quanto aos bens penhorados descritos às 

fls.97, sob pena de liberação dos mesmos. Inexistente a condenação do 

executado/excipiente ao ônus da sucumbência nesta fase procedimental. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137980 Nr: 1900-58.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A Mendes Representações Ltda, Miguel 

Antonio Mendes, Eliana Regina Cecconello Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos.Trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo Banco 

Amazônia S.A. em face Miguel Mendes e Outros.Após a citação dos 

executados, não houve o pagamento do débito, assim ocorreu a penhora 

e avaliação dos bens móveis e do imóvel descritos às fls.142/143. A parte 

exequente manifestou sua concordância com a avaliação e requereu a 

designação de hasta publica dos bens (fl.144).Outrossim, a parte 

executada manifestou sua discordância nas avaliações realizadas e 

requereu a realização de nova avaliação, inclusive, nova avaliação a ser 

realizada por perito nomeado.DECIDO.Diante da manifestação expressa da 

parte executada às fls.146/147, NOMEIO, como perito judicial para 

avaliação dos bens móveis e do imóvel, a empresa, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício 

Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 

3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, para efetuar a avaliação 

determinada nestes autos. Os honorários periciais deverão ser 

suportados pela Parte Executada, na forma do artigo 95 do NCPC, vez que 

a prova foi requerida por ela.INTIMEM-SE o Perito da nomeação para que 

apresente a proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.Em 

seguida INTIME-SE a parte Executada, que requereu nova avaliação dos 

bens, para se manifestar sobre a proposta no prazo de 05 (cinco) dias. 

Caso aceita a proposta, INTIME-SE o Perito para, no prazo de trinta (30) 

dias, apresentar a avaliação dos bens móveis e do imóvel, INTIMANDO-SE, 

após o aporte deste, as partes para tomarem ciência do mesmo.Caso não 

aceite a proposta, tendo em vista que é pessoa jurídica de direito privado e 

em pleno funcionamento, bem como não é beneficiário da justiça gratuita, 

e, diante do princípio da celeridade processual, será utilizada a avaliação 

já realizada nos autos e o feito terá seu regular andamento.INTIMEM-SE 

ambas as partes acerca da presente decisão.Após, CONCLUSOS para as 

deliberações necessárias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 191028 Nr: 748-33.2020.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Rei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dakari Fernandes Tessmann - 

OAB:32.548/GO, Fernando Ferro Fraile - OAB:MT/26.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso concreto, verifico a inexistência de prova inequívoca das 

alegações do embargante e, especialmente, a inexistência do perigo da 

demora, uma vez que os autos principais serão suspensos em relação ao 

bem em litígio, de modo que tal circunstância inviabilizará a qualquer ato 

expropriatório. Desta feita, INDEFIRO a medida liminar. Cite-se o embargado 
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para, querendo, contestar a ação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 1.053 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2004 Nr: 210-92.1996.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Vange Teixeira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Santos Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a preliminar alegada e JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, diante 

da prescrição intercorrente da pretensão do exequente.Isento as partes 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto 

que beneficiários de justiça gratuita.Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, após, nada sendo pleiteado pelas partes e recolhidas as custas e 

despesas processuais, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5137 Nr: 111-54.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algenor da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a preliminar alegada e JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, diante 

da prescrição intercorrente da pretensão do exequente.Condeno a parte 

Autora ao pagamento das custas processuais, todavia, isento-a do 

pagamento dos honorários advocatícios.Intimem-se.Certificado o trânsito 

em julgado, após, nada sendo pleiteado pelas partes e recolhidas as 

custas e despesas processuais, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 6690 Nr: 1512-20.2000.811.0007

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advocacia J. C. Junqueira S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIALTA - Cooperativa de Crédito Rural de 

A. Floresta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos. Trata-se de Medida Cautelar de Arresto, que se encontra 

paralisada há mais de 05 (cinco) anos, conforme certidão de fl.120-v, por 

inércia da parte Autora. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Analisando atentamente os autos, verifico que o presente feito 

encontra-se prescrito, visto que paralisado há mais de cinco anos sem 

movimentação alguma da parte autora. Verifico que, efetivamente, houve a 

prescrição intercorrente da pretensão executiva. Com efeito, decorridos 

mais de 05 (cinco) anos, contados do encaminhamento do presente feito 

ao arquivo provisório, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Ante o exposto, acolho a preliminar alegada e JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

II do CPC, diante da prescrição intercorrente da pretensão do exequente. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, todavia, 

isento-a do pagamento dos honorários advocatícios. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, após, nada sendo pleiteado pelas partes 

e recolhidas as custas e despesas processuais, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12271 Nr: 924-76.2001.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advocacia J. C. Junqueira S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIALTA - Cooperativa de Crédito Rural de 

A. Floresta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Honorários, que se encontra 

paralisada há mais de 05 (cinco) anos, conforme certidão de fl.161-v, por 

inércia da parte Autora. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Analisando atentamente os autos, verifico que o presente feito 

encontra-se prescrito, visto que paralisado há mais de cinco anos sem 

movimentação alguma da parte autora. Verifico que, efetivamente, houve a 

prescrição intercorrente da pretensão executiva. Com efeito, decorridos 

mais de 05 (cinco) anos, contados do encaminhamento do presente feito 

ao arquivo provisório, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

intercorrente. Há que se considerar ainda que, a prescrição intercorrente 

ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não 

prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando 

de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. Nesse 

sentido: Ante o exposto, acolho a preliminar alegada e JULGO EXTINTO o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, 

diante da prescrição intercorrente da pretensão do exequente. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, todavia, isento-a do 

pagamento dos honorários advocatícios. Intimem-se. Certificado o trânsito 

em julgado, após, nada sendo pleiteado pelas partes e recolhidas as 

custas e despesas processuais, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 49501 Nr: 1583-75.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Gomes Santana ME, Agustinho Gomes 

Santana, Helia Pinto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Maria Costa Oschove - 

OAB: 6.325-MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - OAB:7979 

MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, Juliano 

Domingues de Oliveira - OAB:RO 2484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a preliminar alegada e JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, diante 

da prescrição intercorrente da pretensão do exequente.Isento as partes 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto 

que beneficiários de justiça gratuita.Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, após, nada sendo pleiteado pelas partes e recolhidas as custas e 

despesas processuais, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58856 Nr: 3447-17.2008.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silmara Maria Furini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Furini - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a preliminar alegada e JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, diante 

da prescrição intercorrente da pretensão do exequente.Isento as partes 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto 

que beneficiários de justiça gratuita.Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, após, nada sendo pleiteado pelas partes e recolhidas as custas e 

despesas processuais, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66121 Nr: 5606-93.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Spiller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a preliminar alegada e JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, diante 

da prescrição intercorrente da pretensão do exequente.Condeno a Autora 

ao pagamento das custas processuais, e isento-a do pagamento de 

honorários advocatícios.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, após, 

nada sendo pleiteado pelas partes e recolhidas as custas e despesas 

processuais, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100263 Nr: 1804-82.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belles Comércio de Confecções Ltda Me ( 

Belles Lingerie), Josenaldo dos Santos Venâncio, Amalha dos Reis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a preliminar alegada e JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, diante 

da prescrição intercorrente da pretensão do exequente.Isento as partes 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto 

que beneficiários de justiça gratuita.Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, após, nada sendo pleiteado pelas partes e recolhidas as custas e 

despesas processuais, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100416 Nr: 1966-77.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delta Produtos Automotivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Refloresta Reflorestadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallita Monteiro Balan - 

OAB:46.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/7.680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/ 5.222

 Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, que se 

encontra paralisada há mais de 05 (cinco) anos, conforme certidão de 

fl.116-v, por inércia da parte Autora. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. : Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, todavia, isento-a do pagamento dos honorários advocatícios. 

Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, após, nada sendo pleiteado 

pelas partes e recolhidas as custas e despesas processuais, 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103786 Nr: 5524-57.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Dias dos Santos, Osnira de Melo da 

Rocha, Benedito de Souza

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

OAB:5091-B, Marina Silvia de Souza - OAB:3516/MT, Nelma Betânia 

Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563, Sandra Correa de Mello - OAB:19.680/MT

 Vistos.

Defiro o requerido à fl.299, devendo a penhora deferida às fls.278/279 

recair somente sobre a fração ideal de 324,00m2, objeto da matricula 

nº14.570, adquirida pelos Executados de acordo com o R-04.

Expeça-se ofício ao CRI local para que proceda a penhora somente sobre 

a fração ideal de 324,00m2, objeto da matricula nº14.570

Às providências, cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000301-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO REIS (AUTOR(A))

EVALDENICE ARAUJO DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600. EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000301-28.2020.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 

ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: JOSÉ SERGIO DOS REIS, 

brasileiro, casado, funcionário público, RG: 507.986 SSP/MT, CPF: 

378.809.421-49, data de nascimento: 15/05/1965, filiação: Onivaldo 

Roberto dos Reis e Joana da Silva dos Reis, natural de Populina-SP, e sua 

esposa EVALDENICE ARAÚJO DOS REIS, brasileira, funcionária pública, 

RG: 596.719 SSP/MT, CPF: 429.486.221-15, data de nascimento: 

21/04/1969, filiação: Josué Rodrigues de Araújo e Evaldina Fonseca de 

Araújo, natural de Jurema-MT, ambos residentes e domiciliados na 

Avenida Mato Grosso, nº 1.120, Centro, na cidade de Carlinda/MT, 

telefones para contato: (66) 9.8452-4546 e 9.8467-6751. ADVOGADO(S) 

DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARTE REQUERIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede na Rua Mario 

Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CITANDO(S): REQUERIDOS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: 

"JOSÉ SERGIO DOS REIS e EVALDENICE ARAÚJO DOS REIS, por 

intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

vêm, com fulcro no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ajuizar a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL URBANO 

em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, 

nº 165, Chácara urbana, em Jundiaí/SP, pelas razões de fato e de direito a 

seguir delineados. DOS FATOS - Na década de 80, no auge das políticas 

para o povoamento da região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o 

Governo Federal transferiu a área que corresponde atualmente ao 

Município de Carlinda/MT à Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse 

o povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. A Cooperativa iniciou a 

povoação do Município de Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 90 

vendeu vários lotes às famílias que se mudaram para referida localidade. 

Entretanto, a população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não 

foram agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, recebendo tão 

somente recibo de quitação pela aquisição dos lotes urbanos. O 

empreendimento da Cooperativa não obteve o sucesso que se esperava, 

sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de Carlinda/MT na 

década de 90. A atual questão fundiária do Município de Carlinda/MT é de 

alta complexidade, uma vez que população carlidense não detém o título 
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de propriedade de seus lotes. Feita essa breve introdução, indispensável 

à elucidação da problemática envolvendo a questão fundiária de 

Carlinda/MT, transcreve-se, em seguimento, os fatos que fundamentam o 

pedido inicial. Os autores são legítimos possuidores do imóvel urbano 

denominado Lote nº 10, situado na Avenida Mato Grosso, Quadra R-13, 

Setor Comercial, no Loteamento Núcleo Urbano Carlinda, com área de 

360,00m², objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, registrada no 1° Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT, tendo como 

proprietária a Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central, em 

conformidade com a certidão anexa aos autos. No dia 22 de julho de 1993, 

a Cooperativa, ora requerida, vendeu o lote objeto da lide a o Sr. Josias 

Batista da Silva e à Sra. Laudicéia Guizelini Duques da Silva, consoante 

contrato particular de compromisso de compra anexo aos autos. Ocorre 

que, na data de 25 de novembro de 1999, o aludido lote urbano foi 

adquirido pelo requerente José Sergio Reis, casado com a requerente 

Evaldenice Araújo dos Reis (certidão de casamento anexa aos autos), que 

passaram, desde então, a residir naquele imóvel, realizando, inclusive, a 

construção de uma casa. Portanto, os requerentes detém a cadeia 

possessória do lote urbano há mais de 20 anos, sendo que a posse 

sempre foi exercida de forma ininterrupta e pacífica. DOS PEDIDOS - Ante 

o exposto, requerer: a) os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. artigo 4º da Lei nº 

1.060/50, pois os requerentes não têm condições de arcar com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; b) a 

citação da requerida, no endereço indicado no preâmbulo, para, querendo, 

contestar o pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato, consignando no mandado as 

advertências dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil ; c) 

citação pessoal, através de Oficial de Justiça, dos confinantes nos 

endereços descritos abaixo; d) a intimação via correio, da Fazenda 

Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município, na forma do 

artigo 943 do Código de Processo Civil, para que manifestem eventual 

interesse na causa; e) notificação, via Correio, da União de Bancos 

Brasileiros S/A - Unibanco, inscrita no CNPJ sob nº 33.700.394/0001-40, 

com endereço na Avenida Eusébio Matoso, nº 891, Bairro Pinheiros, São 

Paulo-SP, CEP: 05.423 - 901, do inteiro teor dessa ação, face o protocolo 

averbado junto a matrícula do imóvel, para, querendo, ingresse na ação na 

condição de assistente; f) intimação do Ministério Público Estadual para 

acompanhar o feito; g) intimação pessoal da Defensoria Pública de todos 

os atos e termos do processo, nos termos da Lei Complementar 80 ; h) ao 

final, a total procedência do pedido inicial, para o fim de declarar o domínio, 

através da usucapião, dos requerentes sobre o Lote urbano nº 10, 

Quadra RS-13, Setor Comercial, no Loteamento Núcleo Urbano Carlinda, 

com área de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), objeto 

da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, registrada no 1° Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Alta Floresta/MT, o qual foi adquirido pelos 

requerentes ; i) após o trânsito em julgado da sentença, expedição de 

ofício ao CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, para que efetue a 

transferência do Lote urbano nº 10, Quadra RS-13, Setor Comercial, no 

Loteamento Núcleo Urbano Carlinda, com área de 360,00m² (trezentos e 

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

registrada no 1° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta 

Floresta/MT, conforme certidão da matrícula anexa aos autos; j) 

condenação da requerida no pagamento das verbas de sucumbência, 

consistente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, devendo ser depositados em favor da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, mediante depósito no Banco nº 001 – Banco do 

Brasil, Agência nº 3834-2, conta corrente nº 1041.050-3." DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote 10, Quadra RS-13, com área de 360,00m², 

situado no loteamento denominado Residencial Carlinda 1, na cidade de 

Carlinda-MT, objeto da matrícula nº 1.403, livro 2-G, do Cartório de Registro 

de Imóveis - 1º Ofício, da Comarca de Alta Floresta-MT." 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

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

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

99, da Lei 13.105/15. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do CPC. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e 

Município de Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, Técnica Judiciário, digitei. Alta 

Floresta, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marise Ivete 

Wottrich Bocardi - Gestora de Secretaria Autorizada pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005623-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA NEUSA NASCIMENTO PERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600. EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1005623-63.2019.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA, 

brasileiro, casado, aposentado, RG: 3.025.690-5 SSP/PR, CPF: 

329.398.689-72, data de nascimento: 12/09/1950, filiação: Antônio Estevão 

Pereira e Cecilia Maria dos Anjos, natural de Sergipe-AL e sua esposa e 

MARIA NEUSA DO NASCIMENTO PEREIRA, brasileira, aposentada, RG: 

0668.598-6 SSP/MT, CPF: 838.185.611-68, data de nascimento: 

09/03/1955, filiação: Manoel Rufino do Nascimento e Maria de Oliveira 

Nascimento, natural de Itabaiana-SE, ambos residentes e domiciliados na 

Avenida Arapongas, nº 740, Centro, na cidade de Carlinda/MT, telefone 

para contato: (66) 9.8428-7888. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE 

REQUERIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede na Rua Mario Borin, nº 165, 

Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP. ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: ROLFF MILANI DE CARVALHO - OAB/SP 84441 e LUCIANA 

PEDROSO MARINHO OAB/SP 258199. CITANDO(S): REQUERIDOS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: 

"ELIAS PEREIRA e MARIA NEUSA DO NASCIMENTO PEREIRA, pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem, com fulcro 

no art. 1.238 e 1.243, do Código Civil, propor a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA 

DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no 

endereço na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de 
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Jundiaí/SP, na forma que passa a expor e requerer. DOS FATOS - Os 

autores são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote de 

Chácara 43, quadra CH-1, situado no Setor de Chácaras de Carlinda, com 

área de 67.638,00m², objeto da matrícula no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o nº 1.403, Livro 2-G. O imóvel 

permanece registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola de Cotia, 

responsável pelo povoamento do município de Carlinda durante a década 

de 80, uma vez que os compradores originais não foram agraciados com 

os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com o recibo de 

quitação do bem. Assim, desde o ano de 1989 a posse do imóvel em 

questão tem sido transferida sem a devida regularização, apenas por meio 

de contratos de venda e compra, como se observa pelos documentos que 

seguem em anexo. A aquisição do referido lote pelos autores se deu no 

ano de 2015, de seu turno os autores adquiriram o imóvel das mãos de 

José Bernardo, conforme contrato de compra e venda anexo aos autos. 

Nesse ínterim, os autores exercem a posse do imóvel urbano em questão 

de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde 

estabeleceu sua moradia habitual, além de realizado melhorias, há mais de 

20 (vinte) anos, ressaltando que a autora detém a cadeia possessória, 

advinda de sucessivos instrumentos particulares de compra e venda 

(anexos), do lote há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à aquisição 

da propriedade por meio da usucapião. O conjunto das assertivas a 

comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da usucapião 

será feito mediante os documentos que instruem a exordial e através da 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas. DOS PEDIDOS - Ante o exposto, 

requer sejam: a) Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, pois os 

autores não possuem condições de arcar com o pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios; b) Determinada a citação, via 

postal, do réu no endereço acima fornecido para, querendo, compareça a 

audiência a ser designada, constando no mandado que o prazo para 

contestação flui da referida solenidade; c) Determinada a citação pessoal, 

através de Oficial de Justiça, dos confinantes nos endereços descritos 

abaixo, bem como a citação, via Edital, dos réus ausentes, incertos e dos 

eventuais interessados; d) Intimada, via correio, a Fazenda Pública da 

União, do Estado de Mato Grosso e do Município para que manifestem 

eventual interesse na causa; e) Notificado, via Correio, o Unibanco – União 

de Bancos Brasileiros S/A, inscrito no CNPJ sob nº 33.700.394/0001-40, 

com endereço na Av. Eusébio Matoso nº 891, Bairro Pinheiros, São 

Paulo-SP, do inteiro teor dessa ação, face o protocolo averbado junto à 

matrícula do imóvel, para, querendo, ingresse da ação na condição de 

assistente; f) Intimada a Defensoria Pública do Estado de todos os atos e 

termos do processo; g) Determinada a intimação do Ministério Público ante 

o interesse social na presente causa; h) Ao final, julgado procedente o 

pedido inicial para o fim de declarar o domínio dos autores sobre o imóvel 

urbano denominado Lote de Chácara 43, quadra CH-1, situado no Setor de 

Chácaras de Carlinda, com área de 67.638,00m², objeto da matrícula no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 

1.403, Livro 2-G, conforme memorial em anexo; i) Após, expedido ofício ao 

CRI de Alta Floresta/MT para que efetue a transferência do imóvel para o 

nome dos autores, independentemente de emolumentos dada a 

hipossuficiência financeira das partes, e envie cópia atualizada do 

registro; j) Para provar o alegado, requer a juntada dos inclusos 

documentos, sejam ouvidas em audiência as testemunhas arroladas, bem 

como todos os meios de prova em direito permitidos." DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote de Chácara nº 43, Quadra CH-1, com área 

de 67.638,00m², situado no Setor de Chácaras, na cidade de Carlinda-MT, 

objeto da matrícula nº 1.403, livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis - 

1º Ofício, da Comarca de Alta Floresta-MT." DECISÃO: “Vistos. Recebo a 

inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Exequente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Cite-se, a requerida no 

endereço declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores 

e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do CPC. Consigno que deixo de nomear curador especial aos 

réus e interessados incertos citados por edital, por entender ser medida 

desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e 

Município de Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, Técnica Judiciário, digitei. Alta 

Floresta, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marise Ivete 

Wottrich Bocardi - Gestora de Secretaria Autorizada pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000319-49.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI OLIVEIRA RIKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600. EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000319-49.2020.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: SUELI DE OLIVEIRA 

RIKER, brasileira, viúva, do lar, RG: 0555.154-4 SSP/MT, CPF: 

334.432.621-04, data de nascimento: 02/09/1959, filiação: Artur de 

Siqueira Riker e Maria Tarcila de Oliveira, natural de Maica-PA, residente e 

domiciliada na Rua Marcolino Malacarne (D-5), nº 531, Setor D, na cidade 

de Alta Floresta-MT. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA ANA 

DE OLIVEIRA - OAB/MT 27213-O e WESLEY RODRIGUES ARANTES - 

OAB/MT 13616-A. PARTE REQUERIDA: INDECO – INTEGRAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO E COLONIZADORA LTDA, devidamente inscrita no 

CNPJ nº 03.115.268/0001-67, endereço eletrônico desconhecido, com 

sede na Avenida Ariosto da Riva, nº 3145, Centro, na cidade de Alta 

Floresta/MT. CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

caso queiram, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 

fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: "SUELI DE 

OLIVEIRA RIKER, por seus advogados, vem, propor a presente: AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA em face de INDECO – INTEGRAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO E COLONIZADORA LTDA, devidamente inscrita no 

CNPJ nº 03.115.268/0001-67, com sede na Avenida Ariosto da Riva, nº 

3145, Centro, na cidade de Alta Floresta/MT, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos que passa a aduzir: DOS FATOS - A Requerente da presente 

demanda é possuidora de um lote há 30 anos, como prova a certidão 

negativa nº 1026/89 referente à transferência do imóvel para sua 

titularidade, residente no local, onde existe um imóvel construído, as 

características do lote são: “Lote urbano nº 19, quadra nº 11, Setor “D”, 

com área de 1.000,00 m², situado nesta cidade de Alta Floresta, Estado de 

Mato Grosso. Há 30 (trinta) anos, aproximadamente, a Requerente têm a 

posse, mansa, pacífica e ininterrupta, do imóvel acima descrito, registrado 

sob a matrícula nº 20.960, Livro 2-CZ junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Alta Floresta. É importante frisar que, neste 

longo período, a Requerente cuidou do imóvel usucapiendo com animus 

domini, já que o comprou a adquiriu de fato, inclusive durante todos esses 

anos efetuando o pagamento das contas de IPTU, energia e água, 
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conforme documentos em anexo. Ocorre que neste ano, a Requerente se 

viu na necessidade de regularizar a escritura do imóvel a fim de evitar 

quaisquer problemas futuramente em relação ao título da propriedade. 

Necessitando obter o seu título de propriedade da área usucapienda, a 

Requerente providenciou o levantamento planimétrico, conforme mapa, 

memorial descritivo e ART (anexos aos autos), com os devidos rumos e 

confrontações. A posse da Requerente ultrapassa o dobro do tempo 

previsto no art. 1.238 do Código Civil e sempre foi exercida de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé, o que legitima a promover a 

presente ação de usucapião extraordinário. DA PRIORIDADE 

PROCESSUAL - Cumpre dizer que a Requerente trata-se de pessoa idosa, 

possuindo 60 anos de idade, conforme documento de identidade em anexo 

aos autos e por esse motivo possui prioridade na tramitação de processos 

e procedimentos judiciais, conforme disposto no Estatuto do Idoso (Lei 

10.741/03): “Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos 

processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais 

em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. §1º. O interessado 

na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua 

idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para 

decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, 

anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo.” 

Portanto, vez que a Requerente é pessoa idosa estando atualmente com 

60 (sessenta) anos de idade, requer seja concedida a prioridade na 

tramitação da presente demanda. DO DIREITO - Inicialmente, há de ser 

ressaltado que o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de 

Ação de Usucapião como forma de regularizar o registro imobiliário de 

imóvel urbano ou rural, cuja a aquisição se deu pela ocorrência de 

prescrição aquisitiva, fruto da posse mansa, pacífica e ininterrupta. Dentre 

as modalidades de aquisição de propriedade originária, através da 

usucapião, esta a espécie extraordinária, expressamente entalhada na 

redação do art. 1.238 do Codigo Civil. DOS PEDIDOS - Diante de todo o 

exposto, requer: a) Os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

pois o autor não tem condições de arcar com o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios; b) Que seja dispensada a 

audiência de conciliação, conforme previsto no art. 334, §5º do CPC; c) 

Que seja concedida a tramitação prioritária no feito, por tratar-se de 

pessoa idosa; d) A citação da requerida em seu respectivo endereço, por 

meio postal, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal, 

sob pena de revelia; e) Citação pessoal, através de Oficial de Justiça, dos 

confinantes residentes do lado direito e esquerdo do presente Imóvel 

objeto da ação, bem como a citação, via Edital, dos réus atualmente em 

lugar incerto e dos eventuais interessados, nos termos que determina o 

art. 942 do Código de Processo Civil; f) A Intimação do Ministério Público 

para intervir no feito; g) A intimação, via correio, da Fazenda Pública da 

União, do Estado de Mato Grosso e do Município, na forma do art.1º da Lei 

8.951/94 que alterou o art. 943 do CPC, para que manifestem eventual 

interesse na causa; h) Ao final, sejam JULGADOS PROCEDENTES todos 

os pedidos contidos na presente demanda para declarar o imóvel 

usucapiendo de propriedade da Sra. Sueli de Oliveira Riker e expedindo-se 

o competente mandado para o Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em 

direito admitidas, especialmente pelo depoimento pessoal, prova 

documental, testemunhal, além das demais que se fizerem necessárias." 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote Urbano nº 19, Quadra nº 

11, com área de 1.000,00m², situado no Setor D, na cidade de Alta 

Floresta-MT, objeto da matrícula nº 20.960, livro 2-CZ, do Cartório de 

Registro de Imóveis - 1º Ofício, da Comarca de Alta Floresta-MT." 

DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de 

justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Exequente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, bem como 

os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 

263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se 

quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do CPC. Consigno que deixo 

de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por 

edital, por entender ser medida desnecessária. Neste sentido segue a 

jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos - 

Curador especial.- Aos réus e interessados incertos, citados por edital, 

não deve ser nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve 

ser excluída.- Se não era o caso de nomeação do curador especial não se 

pode conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) 

Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda 

Pública da União, Estado e Município de Alta Floresta para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa. Intime-se o Douto 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, 

Técnica Judiciário, digitei. Alta Floresta, 20 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi - Gestora de Secretaria 

Autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005392-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

ADELIA COELHO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GVA INCORPORACOES LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600. EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1005392-36.2019.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.077,44 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIBEIRO 

RODRIGUES, brasileiro, casado, aposentado, RG: 151.271 SSP/MT, CPF: 

181.277.891-00, data de nascimento: 05/09/1954, filiação: João Rodrigues 

Soares e Maria da Conceição Ribeiro, natural de Rondonópolis-MT e sua 

esposa ADELIA COELHO RODRIGUES, brasileira, aposentada, RG: 

0012.916-0 SSP/MT, CPF: 406.617.841-34, data de nascimento: 

16/02/1957, filiação: Joaquim Rodrigues Coelho e Isaura Gomes Coelho, 

natural de Rondonópolis-MT, ambos residentes e domiciliados na Chácara 

Bom Jesus, nº 87, Setor Renascer, Carlinda/MT, telefone para contato: 

(66) 9.8406-1879 e/ou 9.8403-0903. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE 

REQUERIDA: GVA INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ nº 18.387.245/0001-89, com sede na Avenida Tancredo de 

Almeida Neves, nº 02, Centro, Carlinda/MT. CITANDO(S): REQUERIDOS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: 

"SEBASTIÃO RIBEIRO RODRIGUES e ADELIA COELHO RODRIGUES, pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vem, com fulcro no art. 

1.238 e 1.243, do Código Civil, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 

DE IMÓVEL URBANO em face de GVA INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, CNPJ nº 18.387.245/0001-89, com sede na 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 02, Centro, Carlinda/MT, na forma 

que passa a expor e requerer. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

Inicialmente, afirmam os autores serem juridicamente necessitados, não 

possuindo condições de arcar com as custas judiciais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, fazendo 

jus ao exercício do direito fundamental à GRATUIDADE DE JUSTIÇA, 

insculpido no art. 5º, LXXIV da CF e no art. 98 do CPC. DOS FATOS - Os 

autores são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote 17, 

Quadra 03, Setor B, situado na Gleba Renascer, com área de 5.000,00m², 

objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta sob o nº 29.839, Livro 2-ES. Pois bem. O imóvel em comento era 

de propriedade da ré Cooperativa Agrícola de Cotia, todavia, conforme 
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depreende-se através da matrícula em anexo, foi adquirido pela requerida 

GVA Incorporações Ltda em 24/11/2015. Ocorre que, desde o ano de 

1998, o imóvel em questão é transferido sem a devida regularização, como 

costumeiramente é realizado na região, sendo realizada apenas a 

confecção de contratos de compra e venda, como é o caso dos 

requerentes que adquiriram o imóvel em 2009, que, desde então, 

permanece no local e lá construiu sua residência. Ademais, além da posse 

direta, os requerentes são sucessores da posse dos anteriores 

possuidores, cuja cadeia possessória se estende por muito mais de 15 

anos, fazendo jus à aquisição da propriedade por meio da usucapião. O 

conjunto das assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para 

obtenção da usucapião será feito mediante os documentos que instruem a 

exordial e através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas. DO 

DIREITO - A usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade 

pelo exercício da posse com “animus domini” – posse ad usucapionem – 

na forma e tempo exigidos pela lei. Isto posto, um dos elementos 

fundamentais para a configuração da prescrição aquisitiva é o lapso 

temporal. No caso em análise, o lapso temporal exigido está devidamente 

preenchido, na medida em que a posse da requerente, somada com os 

antigos possuidores, ultrapassa o mínimo exigido (quinze anos), uma vez 

que o termo inicial é de 1986. Como se sabe, a usucapião é modalidade 

originária de aquisição da propriedade, de modo que prevalece sobre 

qualquer ônus imposto ao imóvel, fazendo desaparecer qualquer gravame. 

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio. DOS PEDIDOS - Ante o 

exposto, requer-se: a) Os benefícios da Justiça Gratuita, pois os 

requerentes não possuem condições de arcar com o pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios; b) A citação, via 

postal, do requerido no endereço acima fornecido para, querendo, 

compareça a audiência a ser designada, constando no mandado que o 

prazo para contestação flui da referida solenidade; c) A citação pessoal, 

através de Oficial de Justiça, dos confinantes nos endereços descritos 

abaixo, bem como a citação, via Edital, dos réus ausentes, incertos e dos 

eventuais interessados; d) A intimação, via correio, da Fazenda Pública da 

União, do Estado de Mato Grosso e do Município para que manifestem 

eventual interesse na causa; e) A intimação da Defensoria Pública do 

Estado de todos os atos e termos do processo; f) Ao final, o julgamento 

totalmente procedente da ação para o fim de declarar o domínio dos 

requerentes sobre o imóvel urbano denominado Lote 17, Quadra 03, Setor 

B, situado na Gleba Renascer, com área de 5.000,00 m², objeto da 

matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta 

sob o nº 29.839, Livro 2-ES, conforme memorial em anexo; h) Após, a 

expedição de ofício ao CRI de Alta Floresta/MT para que efetue a 

transferência do imóvel para o nome dos requerentes, independentemente 

de emolumentos dada a hipossuficiência financeira da parte, e envie cópia 

atualizada do registro; Para provar o alegado, requer a juntada dos 

inclusos documentos, sejam ouvidas em audiência as testemunhas abaixo 

arroladas, bem como todos os meios de prova em direito permitidos." 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote 17, Quadra 03, Setor B, 

com área de 5.000,00m², situado na Gleba Renascer, na cidade de 

Carlinda-MT, objeto da matrícula nº 29.839, livro 2-ES, do Cartório de 

Registro de Imóveis - 1º Ofício, da Comarca de Alta Floresta-MT." 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

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

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

99, da Lei 13.105/15. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e 

Município de Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. ” E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, Técnica Judiciário, digitei. Alta 

Floresta, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marise Ivete 

Wottrich Bocardi - Gestora de Secretaria Autorizada pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001310-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001310-25.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER REU: BANCO BMG S.A Vistos. Antes 

da análise da demanda, considerando que o comprovante de endereço de 

ID. 30432793 não está no nome da parte autora e não acompanhou o 

pedido inicial qualquer documento que comprove ser a mesma proprietária 

ou residente no imóvel constante do referido comprovante, intime-se a 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção da ação sem resolução do mérito. Por outro lado, verifico que 

o advogado da parte autora tem distribuído inúmeras ações perante este 

juízo e tem reiteradamente descumprido o disposto nas Resoluções n.º 

22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal Pleno do TJMT, uma vez que 

não tem instruído a petição inicial com documento essencial (comprovante 

de endereço em nome da parte autora). Consigno, por fim que, poderá o 

Patrono, bem como a Parte Autora incorrer na prática do crime de litigância 

de má fé. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001414-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEANDRO KUNTZ (EXECUTADO)

ELOIR CELSO KUNTZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001414-56.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP, 

ELOIR CELSO KUNTZ, LEANDRO KUNTZ Vistos. Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial ajuizado por BANCO BRADESCO S.A. em face de 

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP, em que, após a arrematação do 

veículo penhorados nos autos, por meio de leilão judicial, a parte requerida 

apresentou IMPUGNAÇÃO À PRAÇA E À ARREMATAÇÃO ao id.27046562. 

Na sequência, a parte autora apresentou impugnação aos embargos à 

arrematação, pugnando pela total improcedência dos pedidos 

(id.28990614). DECIDO. Primeiramente, analisando a impugnação à 

arrematação, verifico que os executados alegam que a arrematação do 

bem em questão ocorreu desrespeitando-se o disposto no artigo 889 do 
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CPC. De largada, cabe salientar que, o artigo 889 do CPC, preceitua que: 

“Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 

(cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado 

ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, 

mandado, edital ou outro meio idôneo ; (...) Parágrafo único. Se o 

executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos 

autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 

endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 

meio do próprio edital de leilão. ” Assim, verifico que o douto Advogado em 

sua manifestação de id27046562 deu interpretação diversa do descrito no 

artigo acima, visto que alega o seguinte: “nos termos do parágrafo único 

do artigo 889 do CPC, sendo o executado revel e não tendo advogado 

constituído, somente se considerará feita a intimação por meio do próprio 

edital de leilão se e somente se não constar nos autos o endereço atual do 

executado ou, ainda, não ser ele encontrado no endereço constante do 

processo”. Porém, o mencionado parágrafo único deve ser lido da 

seguinte forma: “Se o executado for revel e não tiver advogado 

constituído OU não constando dos autos seu endereço atual OU, ainda, 

não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a 

intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. ” Ora, 

os executados, foram devidamente citados em 07 de abril de 2017, 

conforme certidão de id6031678, e quedaram-se silentes, não 

comprovando o pagamento da dívida, nem constituindo advogado nos 

autos, conforme certidão de id7331393, portanto, se tornaram revéis e 

não constituíram advogado nos autos (primeira situação descrita no 

parágrafo único do artigo 889 do CPC), assim, plenamente correta a 

intimação dos executados por meio do próprio edital de leilão ao 

id25748216, meio idôneo de intimação, de acordo com o parágrafo único 

do artigo 889 do CPC. Outrossim, alega o impugnante a nulidade da 

arrematação pelo desrespeito ao valor da avaliação. O auto de avaliação 

de id18768540-pág.3 descreve que o bem penhorado foi avaliado no valor 

de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), no edital do leilão constou o 

valor do bem como sendo R$90.000,00 (noventa mil reais), sendo o lance 

final da arrematação no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 

assim, não há que ser considerado um preço vil o valor da arrematação, 

portanto, não existe nulidade da praça. Vejamos a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMÓVEL ARREMATADO. INCIDÊNCIA 

SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. 

MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA 

AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PREÇO VIL. 

Em se tratando de imóvel arrematado em hasta pública, salvo na hipótese 

de restar configurada arrematação por preço vil, a base de cálculo do ITBI 

é o valor do preço pago, ou seja, o valor de venda do imóvel e não o 

apurado pelo fisco. O tão-só fato de a Fazenda Pública estimar o valor 

venal do imóvel em montante superior ao da arrematação, por si só, não 

caracteriza como preço vil. De um lado, porque é de conhecimento comum 

que o imóvel que vai à hasta pública sofre desvalorização, inclusive em 

razão do risco dessa aquisição, sendo que, no caso, o valor da 

arrematação representa mais de 50% do valor da avaliação do 

administrador judicial. De outro lado, porque não consta tenha sido 

impugnada a arrematação e, tampouco, a Fazenda Pública logrou 

evidenciar caracterização de preço vil em face de outros imóveis da 

mesma localidade e com as mesmas características. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70076262294, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo 

Torres... Hermann, Julgado em 31/01/2018). (TJ-RS - REEX: 70076262294 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 31/01/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/02/2018) Sem qualquer vacilo de entendimento, preço vil, com acerto, 

estará atrelado ao comando do mercado, conforme a natureza do bem. 

Ainda que o bem esteja sob o pálio da avaliação do expert judicial, melhor 

resposta, serão os lances obtidos durante a realização do ato, que no 

presente caso restou somente uma proposta, a da arrematação. O preço 

vil deve ser considerado quando seja o inferior a 60% da avaliação do 

bem, o que não ocorreu nos presentes autos. Outro ponto alegado pelo 

impugnante atenta-se a nulidade da arrematação pelo direito de 

preferência do cônjuge do executado, pois o executado Eloir Celson Kunts 

é casado em regime de comunhão parcial de bens com a pessoa de Elsa 

Margarete Tonini Kuntz. Ora, o executado devidamente citado em 07 de 

abril de 2017, conforme certidão de id6031678, não compareceu aos 

autos por inércia sua, bem como, o executado e sua esposa não 

compareceram ao ato do leilão designado também por inércia deles, visto 

que devidamente intimados via edital de leilão ao id25748216, não 

havendo, mais uma vez, que se falar em nulidade da praça realizada pelo 

douto leiloeiro. Portanto, como bem manifestou a parte exequente, resta 

claro que além dos executados terem completa ciência da demanda, ainda 

sabiam da penhora e avaliação realizada no veículo, aliado ao fato de que 

houve sim edital de intimação, de modo que as alegações dos executados 

não devem ser acolhidas. Por fim, alega o impugnante que o valor do bem 

arrematado não poderia ser parcelado de acordo com a decisão deste 

juízo, motivo pelo qual, pugna pela anulação do ato, todavia, de acordo 

com o artigo 895, §1º do CPC, o bem penhorado levado a leilão pode sim 

ser arrematado de forma parcelada, o que torna a arrematação de 

id26982103 totalmente legal. Outrossim, somente a título exemplificativo, 

informo que nos embargos à arrematação não podem ser alegadas 

matérias que dizem respeito a formação do título executivo, sendo 

permitido, somente, a alegação das matérias supervenientes à penhora, 

conforme preleciona a jurisprudência pátria: EMBARGOS À 

ARREMATAÇAO - Alegação de que o débito decorre da aplicação de juros 

ilegais e coação -Inadmissibilidade - Matérias que dizem respeito à 

formação do título executivo - Os embargos à arrematação têm cabimento 

restrito a matérias supervenientes à penhora - Preclusão das questões 

relativas a embargos à execução, não opostos no momento oportuno- 

Recurso provido. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - Publicidade do edital - 

Jornal de ampla circulação - Periódico que divulga de forma satisfatória a 

realização de praças de imóveis penhorados ao público interessado 

-Recurso provido. EMBARGOS A ARREMATAÇÃO - Pretensão ao 

reconhecimento de que a arrematação se deu por preço vil - 

Descabimento - Hipótese em que o imóvel foi arrematado por 56% do valor 

de avaliação - Não configuração de arrematação por preço vil - Recurso 

provido. (TJ-SP - APL: 991010569848 SP, Relator: Renato Rangel 

Desinano, Data de Julgamento: 25/03/2010, 11ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 13/04/2010) Pelas razões esposadas, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES a IMPUGNAÇÃO À 

ARREMATAÇÃO de id.27046562. Condeno os IMPUGNANTES, ora 

Executados, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que 

arbitro em 10% sobre o valor da arrematação do bem, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC. Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

voltem-me conclusos para a análise dos pedidos elencados ao 

id28568402. Às providências, intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 

de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001350-07.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. TEIXEIRA DE CARVALHO - METALURGICA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001350-07.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: V. TEIXEIRA 

DE CARVALHO - METALURGICA - ME Vistos. O Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso interpôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONSISTENTE 

EM OBRIGAÇÃO DE FAZER (pelo rito da Lei. 7.347/85) em face de V. 

TEIXEIRA DE CARVALHO – METALÚRGICA - ME, requerendo a concessão 

da liminar objetivando que seja a Parte Ré compelida na “OBRIGAÇÃO DE 

COMPROVAR A IMPLANTAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LP, LI, 

LO), no prazo de 15 (quinze) dias, visando cessar os danos ambientais 

que vem sendo causados e SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS – EMBARGO DAS ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO, 

visando cessar os danos ambientais que vem sendo causados, até que 

este comprove a implantação das licenças ambientais necessárias.”. 

Sustenta seu pleito no fato de que, a empresa estaria exercendo atividade 

sem as devidas licenças, causando grandes prejuízos ao meio ambiente e 

à coletividade. Instruiu-se a inicial (ID. 305531780) com documentos. 

Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso pretende a concessão de 

liminar na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL, sustentando a 

presença dos requisitos legais autorizadores, a fim de que seja 

determinada a suspensão das atividades da empresa requerida. Embora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 38 de 764



seja louvável a iniciativa do membro do Ministério Público em zelar pelo 

equilíbrio e preservação do meio ambiente, tenho que a liminar pugnada 

pelo Parquet de suspensão das atividades do requerido, no presente 

momento, não pode ser acolhida, tendo em vista que não há nos autos 

provas suficientes a ensejar a determinação da aludida medida, até 

mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha condenação 

prévia pela prática de outros ilícitos ambientais. Como se não bastasse, 

verifico que o sobrestamento das atividades da empresa requerida, a 

priori, é medida drástica e desnecessária, em razão da gravidade da 

referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que 

evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória. Por este norte, 

INDEFIRO o pedido liminar de suspensão/proibição das atividades 

desenvolvidas na área objeto da lide. De outro norte, verifico que a liminar 

pleiteada de que Réu COMPROVE A IMPLANTAÇÃO DO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL (LP, LI, LO), no prazo de 15 (quinze) dias, deve ser 

CONCEDIDA. Isso porque, deve-se adotar o princípio da prevenção, antes 

que alguma lesão aconteça pelo funcionamento do estabelecimento sem 

licença ambiental. Nesse sentido, DEFIRO O PLEITO LIMINAR, visando 

compelir o Requerido na OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR A IMPLANTAÇÃO 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LP, LI, LO), no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor 

do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei n.º 

7.347/85, até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Quanto à pleiteada 

inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fundamento nos 

princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal 

instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente 

quando se tratar de proteção ao meio ambiente. Cite-se o requerido para, 

querendo, apresentar defesa no prazo legal, consignando as 

advertências legais. Intime-se o Ministério Público. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001425-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO PEREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

GENIVALDO PEREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

GELCINO PEREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

HILDA SASSE SANTIAGO (REQUERENTE)

MARIA GENILDA SANTIAGO DORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA SANTIAGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001425-80.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: GENIVALDO PEREIRA SANTIAGO, HILDA SASSE 

SANTIAGO, MARIA GENILDA SANTIAGO DORNELAS, GENALDO PEREIRA 

SANTIAGO, GELCINO PEREIRA SANTIAGO REQUERIDO: MANOEL PEREIRA 

SANTIAGO Vistos. Trata-se de ação nominada de “Abertura de Inventário, 

sob a Forma de Arrolamento Sumário” ajuizada por GENILVADO PEREIRA 

SANTIAGO, em decorrência do falecimento de MANOEL PEREIRA 

SANTIAGO, em 18 de outubro de 2013. Com a inicial (ID. 19140632) vieram 

os documentos de nos IDS seguintes. Recebida a inicial ao ID. 19142365, 

oportunidade em que houve a nomeação de Genivaldo Pereira Santiago 

como inventariante. Termo de Compromisso encartado ao ID. 19766681. O 

Inventariante apresentou as primeiras declarações ao ID. 20277923. A 

União manifestou-se ao ID. 22584904, pugnando pela renovação da 

citação por meio da Procuradoria-Geral Federal, competente para a defesa 

do INCRA. O Estado de Mato Grosso manifestou-se ao ID. 22682607, 

pugnando pela intimação do Inventariante a fim de que apresente a GIA de 

apuração ou declaração de isenção do ITCMD. Sônia Maria Santiago da 

Costa apresentou impugnação às primeiras declarações ao ID. 23499553, 

alegando, a incompetência relativa, eis que o autor da herança teve como 

último domicílio a cidade de Colombo/PR, impugnação ao valor da causa, 

alegando, no mérito pela desconformidade do ajuizamento da presente 

ação pelo rito de arrolamento sumário, alegou a existência de bens imóveis 

não aludidos, da necessidade de prestação de contas e, informou que 

Gênio Pereira Santiago não possui paradeiro incerto. Genivaldo Pereira 

Santiago apresentou réplica à impugnação as primeiras declarações ao ID. 

25055196. Parecer ministerial ao ID. 26388190. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Dispõe o artigo 96, caput, do Código 

de Processo Civil que é competente para a ação de inventario o foro do 

último domicilio do falecido. Se o de cujus não tinha domicilio certo, a ação 

de inventario deverá ser proposta no foro da situação dos bens; caso 

tenha deixado bens em locais diversos, a ação deve ser iniciada no local 

em que ocorreu o óbito. No caso dos autos aufere-se que o de cujus 

faleceu na cidade de Colombo/PR e que, o mesmo possuía bens na 

Comarca de Alta Floresta/MT e de Assis Chateaubriand/PR. Em relação ao 

último domicilio do falecido o Inventaria aduz que o de cujus não tinha 

domicilio certo, sempre tinha alternância de lares entre a sua casa de 

moradia na propriedade rural no município de Carlinda/MT e sua casa de 

moradia situada na cidade de Colombo/PR, o que difere da alegação da 

Impugnante que aduz que o mesmo residiu por 08 (oito) anos na cidade de 

Colombo/PR. Em análise aos documentos acostados aos autos verifico 

que existe razão à alegação da herdeira Sônia Maria isso porque, a 

certidão de óbito do de cujus é clara ao aduzir que o mesmo era residente 

na Rua Rondany Luiz de Espindola, 68, Vila Guarani, em Colombo/PR. De 

mais a mais, se assim não o fosse e, restasse comprovado que o de cujus 

não possuía domicilio certo, a ação de inventario deveria, ainda assim, ser 

proposta no local em que ocorreu o óbito, eis que o Senhor Manoel Pereira 

Santiago possuía bens em locais diversos (Alta Floresta/MT e Assis 

Chateaubriand/PR). Nestes termos, ACOLHO a preliminar nominada de 

“incompetência relativa”, tendo em vista que a mesma fora alegada pela 

herdeira Sônia Maria Santiago da Costa e, determino a remessa dos 

presentes autos, para o devido processamento junto à Vara Cível da 

Comarca de Colombo/PR, com todas as baixas e anotações necessárias e 

pertinentes, seja no Cartório Distribuidor, seja na escrivania. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 20 de março de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181995 Nr: 3790-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio José de Almeida David, 

Lucileika da Silva David, Andreia David

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

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776, Mário Takatsuka - OAB:OAB/SP 43.638

 Vistos etc.

Primeiramente, chamo o feito à ordem para não conhecer do pedido de 

exceção de pré-executividade interposto por LUCILEICKA DA SILVA 

DAVID e ANDREIA DAVID notadamente que sequer houve análise, ainda, 

acerca de suas habilitações nos autos como herdeiras do de cujus, sendo 

incabível a mesma nesta fase.

Intimem-se os causídicos de fls. 129, para que regularizem a 

representação processual da herdeira Andreia David, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327624 Nr: 1647-40.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Deusimar Milhomem Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central Nacional UNIMED COOPERATIVA 
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CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, para atribuir valor do procedimento cirúrgico a ser realizado 

como proveito econômico pretendido.

2. Deverá no mesmo prazo, corrigir o valor da causa para o valor do 

proveito econômico pretendido (soma dos pedidos).

3. Por fim, deverá também juntar aos autos cópia do contrato entabulado 

entre as partes, uma vez que não apontou nenhuma impossibilidade de 

sua apresentação bem como apontar as cláusulas do contrato que 

entende serem nulas e juntar documentos comprovando a negativa dos 

procedimentos, notadamente, que os documentos de fls. 37/92 

(transcrição unilateral de mensagens) sem a devida juntada dos prints de 

tela não prestam para tal finalidade, sob pena de extinção nos termos do 

art. 321, do CPC.

4. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321500 Nr: 13835-02.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lex Escritório Contábil, ALZEU ALVES 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Parcelamento de custas

Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar 

o tipo da ação CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

Selecionar opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO 

TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O 

CASO) e ao lançar o número do processo, automaticamente, o sistema 

alertará com a seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto 

cadastrado para o processo informado nos valores abaixo."; Nesse 

momento, o advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o 

devido pagamento. E nos termos do despacho, o prazo para quitar a 

primeira parcela é até o dia 20 de cada mês.

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se 

encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

(www.tjmt.jus.br).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165452 Nr: 7519-17.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorival Bonifácio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA 

LOURENÇO SILVA, para devolução dos autos nº 7519-17.2012.811.0004, 

Protocolo 165452, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203524 Nr: 5779-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIKA DE SOUSA 

NOBRE, para devolução dos autos nº 5779-19.2015.811.0004, Protocolo 

203524, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 279356 Nr: 6821-98.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRdSM, JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Monia Daiane S. Almeida - OAB:7402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Considerando o teor da Portaria nº 1555-Pres.TJMT, de 04 de dezembro 

de 2019, que estabelece o calendário Forense do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e, que define a data de 09 de abril de 2020 como ponto facultativo, 

redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 28 de maio de 

2020 às 14h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão de fl. 178.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 311270 Nr: 8628-22.2019.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMPO, MPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Carvalho de Queiroz - 

OAB:26488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria nº 1555-Pres.TJMT, de 04 de dezembro 

de 2019, que estabelece o calendário Forense do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e, que define a data de 09 de abril de 2020 como ponto facultativo, 

redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 28 de maio de 

2020 às 15h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão de fl. 39.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98205 Nr: 3216-28.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPFRdC, SMRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Queiroz da Silva - 
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OAB:21.872

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar a Carta de Adjudicação expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258562 Nr: 11856-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cory Gomes Lima de Oliveira, Paulo Roberto Lima de 

Oliveira, Silma Lima de Oliveira, Silvia Regina Lima de Oliveira Costa, 

Sandra Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atemy Ramos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar a Carta de Adjudicação expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 324426 Nr: 15194-84.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Micena de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria nº 1555-Pres.TJMT, de 04 de dezembro 

de 2019, que estabelece o calendário Forense do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e, que define a data de 09 de abril de 2020 como ponto facultativo, 

redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 28 de maio de 

2020 às 13h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão de fls. 15/18.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 326316 Nr: 890-46.2020.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria nº 1555-Pres.TJMT, de 04 de dezembro 

de 2019, que estabelece o calendário Forense do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e, que define a data de 09 de abril de 2020 como ponto facultativo, 

redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 28 de maio de 

2020 às 16h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão de fls. 20/23.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327053 Nr: 1265-47.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrea dos Santos Ibrahim Ali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Norberto Pereira dos Santos - 

200.389.090-49, Espólio de Claci Elicker dos Santos, Espólio de Agnes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar o Termo de Compromisso de Inventariante expedido nos 

autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164259 Nr: 6007-96.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlúcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 Certifico que, em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento 2.0 do 

TJMT, verifiquei que o Precatório Requisitório da parte autora/advogado da 

parte autora (Ofício n° 308/2020 de folhas 374) foi protocolado sob o n° 

1007275/2020 no TJMT – DAP (Departamento Auxiliar da Presidência), 

numeração única: 1007275-05.2020.8.11.0000, devendo os interessados 

acompanharem seu processamento e andamento por meio do site 

www.tjmt.jus.br, clicando no ícone PJE 2.1 – Processo Judicial Eletrônico, 

Consultar Processos, 2º Grau.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174533 Nr: 7955-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento 2.0 do 

TJMT, verifiquei que o Precatório Requisitório da parte autora/advogado da 

parte autora (Ofício n° 353/2020 de folhas 179) foi protocolado sob o n° 

1007295/2020 no TJMT – DAP (Departamento Auxiliar da Presidência), 

numeração única: 1007295-93.2020.8.11.0000, devendo os interessados 

acompanharem seu processamento e andamento por meio do site 

www.tjmt.jus.br, clicando no ícone PJE 2.1 – Processo Judicial Eletrônico, 

Consultar Processos, 2º Grau.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292780 Nr: 14553-33.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Crispim Barbosa & Cia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, tendo em vista a interposição de embargos de 

declaração de fls. 72, para intimar o embargado a se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias conforme art. 1023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167011 Nr: 9633-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 
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C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvane Rego de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

318/324 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99756 Nr: 4759-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

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

Mato Grosso - OAB:

 Certifico que, em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento 2.0 do 

TJMT, verifiquei que o Precatório Requisitório da parte autora/advogado da 

parte autora (Ofício n° 402/2020 de folhas 309) foi protocolado sob o n° 

1007301/2020 no TJMT – DAP (Departamento Auxiliar da Presidência), 

numeração única: 1007301-03.2020.8.11.0000, devendo os interessados 

acompanharem seu processamento e andamento por meio do site 

www.tjmt.jus.br, clicando no ícone PJE 2.1 – Processo Judicial Eletrônico, 

Consultar Processos, 2º Grau.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 168716 Nr: 549-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Moreira da Silva Nascimento, Mamedia 

Nancy Alves de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Dorivaldo Cardoso - OAB:MT/2.091

 Decisão

Autos cód. 168716

Vistos em correição.

Tratando-se de presa condenada em definitivo, aguarde-se a realização 

do estudo social, já determinado em sede de audiência de custódia.

Com o estudo, vistas ao Ministério Público acerca do pleito defensivo.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 19 de março de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 311796 Nr: 8921-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenis Rodrigues de Almeida, Wanessa 

Furtado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 Decisão

Autos de cód. 311796

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados Wanessa Furtado Rodrigues, nascida em 27.07.1996, filha de 

Natalino Moraes Rodrigues e de Jane Furtado Correia, e Adenis Rodrigues 

de Almeida, nascido em 02.07.1992, filho de Mirian Rodrigues de Almeida, 

incursos, em tese, na figura típica no art. 33, caput da Lei n° 11.343/06, 

com as implicações da Lei nº 8.072/90.

 Consta na sentença de fls. 216/225, condenação de Adenis Rodrigues de 

Almeida nas sanções do como como incurso na sanção art. 33, caput, da 

Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado 

(art. 33, § 2°, alínea ‘a’, CP), vedada a substituição e a suspensão 

condicional da pena, bem como ao pagamento de 666 (seiscentos e 

sessenta e seis) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia 

multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Intimado da sentença no dia 04.02.2020, conforme consta na fl. 231. 

Defesa técnica apresenta recurso de apelação na fl. 233.

Recebido o recurso em 12.02.2020 (fl. 171), foram apresentadas as 

razões e contrarrazões pelas partes.

Em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, 

inexistem elementos novos capaz de revogar a decisão que decretou a 

prisão preventiva do réu. Além disso, persistem os elementos concretos 

que justificaram a segregação cautelar.

Ademais, a prisão preventiva foi analisada na decisão de recebimento da 

denúncia (fls. 125/126) e na sentença condenatória (fls. 216/225), em 

ambas as oportunidades a prisão foi mantida, destacando a reincidência.

Cumpre mencionar que o réu impetrou Habeas Corpus, através de defesa 

técnica constituída, a qual teve o pedido liminar indeferido (fls. 117/120) e, 

posteriormente, a ordem denegada (fls. 144/148).

Assim, ante os fundamentos supramencionados, mantenho a prisão 

preventiva do réu.

Aguarde-se o decurso do prazo do edital em favor de Wanessa Furtado 

Rodrigues.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19.03.2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 321247 Nr: 13700-87.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique Rosa dos Santos, Donizete 

Alves dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos cód. 321247

Vistos em correição.

Intime-se a Defesa para apresentar alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias.

Em seguida, conclusos para sentença, quando então, será reavaliada a 

necessidade, ou não de manutenção da prisão cautelar.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 19 de março de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9534 Nr: 1350-73.1996.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samara de Paula Fernandes 

- OAB:9.969

 Assim, atendendo ao disposto no art. 5º, inciso I, alínea “a”, da 

Recomendação nº. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, concedo ao 

reeducando prisão em regime domiciliar, mediante: a) monitoração 

eletrônica; b) manutenção de endereço atualizado; c) dever de 

comunicação de alteração de endereço; e, d) comparecimento em todos 
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os atos processuais. Expeça-se alvará de soltura e a respectiva carta 

precatória para o cumprimento do alvará para a comarca de 

Natividade/TO, na qual deverá constar, também, intimação pessoal do 

acusado para arrolar testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, em sede 

do art. 422, do CPP.Caso, na data do cumprimento do alvará, não haja 

tornozeleira eletrônica, a Direção da Cadeia Pública deverá intimar o 

flagrado para instalar o aparelho assim que disponíveis. Comunique-se ao 

sistema prisional acerca da desnecessidade de realização do 

recamb iamento ,  an te  a  sua  co locação  em reg ime 

domiciliar.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do Garças, 19 de março de 

2020.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167345 Nr: 10130-40.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Souza Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Veronica da Silva Cardoso - 

OAB:21512/MA

 Decisão

Autos cód. 167345

Vistos em correição.

A defesa postula a concessão de prisão domiciliar alegando ser o 

acusado Raimundo de Sousa Nunes, portador do HIV.

O Ministério Público postula a realização de avaliação médica para aferir a 

necessidade, ou não da prisão domiciliar.

Vieram os autos conclusos.

O documento acostado pela defesa à fl. 114, realizado pelo laboratório 

MedClin, indica ser o acusado portador do vírus HIV.

Tratando-se de pessoa portadora de HAS, tal circunstância o enquadra no 

em grupo de alto risco de contrair o Novo Coronavírus (COVID-19), 

conforme atos emanados do Ministério da Saúde.

Assim, atendendo ao disposto no art. 5º, inciso I, alínea “a”, da 

Recomendação nº. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, concedo ao 

reeducando prisão domiciliar mediante: a) monitoração eletrônica; b) 

manutenção de endereço atualizado; c) dever de comunicação de 

alteração de endereço; e, d) comparecimento em todos os atos 

processuais.

 Expeça-se alvará de soltura e a respectiva carta precatória para o 

cumprimento do alvará para a comarca de Passagem Franca/MA.

Caso, na data do cumprimento do alvará, não haja tornozeleira eletrônica, 

a Direção da Cadeia Pública deverá intimar o acusado para instalar o 

aparelho assim que disponível.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 19 de março de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 330688 Nr: 3193-33.2020.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 .Assim, atendendo ao disposto no art. 5º, inciso I, alínea “a”, da 

Recomendação nº. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, concedo ao 

reeducando prisão domiciliar mediante: a) monitoração eletrônica; b) 

manutenção de endereço atualizado; c) dever de comunicação de 

alteração de endereço; e, d) comparecimento em todos os atos 

processuais. Expeça-se alvará de soltura.Caso, na data do cumprimento 

do alvará, não haja tornozeleira eletrônica, a Direção da Cadeia Pública 

deverá intimar o acusado para instalar o aparelho assim que disponível. 

Ressalto que o reeducando deverá permanecer recolhido ao seu domicílio, 

somente podendo dele sair mediante autorização judicial, ou, em caso de 

emergênc ia  méd ica  comprovada peran te  o  j u í zo  a 

posteriori.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do Garças, 19 de março de 

2020.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 200516 Nr: 4083-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dailton Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

 2 – Intime-se a parte recorrida para que apresente as contrarrazões.

 3 – Após, com as razões, desde já autorizo a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 255232 Nr: 9742-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keila Lopes Morais - 

OAB:18.039-MT

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

 2 – Intime-se a parte recorrida para que apresente as contrarrazões.

 3 – Após, com as razões, desde já autorizo a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 322678 Nr: 14378-05.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Vistos.Autos conclusos durante período pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19), razão pela qual o feito será analisado com base no 

ordenamento pátrio, bem como com a devida observância da 

Recomendação nº 62 do CNJ e Portaria Conjunta nº 249 do TJMT.Trata-se 

de ação penal movida pelo Ministério Público em face de CLAUDECY 

NUNES pela suposta prática dos delitos tipificados no (s) artigo (s) 121, 

§2º, I, III e IV, do CP.De grande relevância a consideração da situação 

hodierna em que, na data de 11/3/2020, a Organização Mundial da Saúde 

– OMS – declarou situação de pandemia em relação ao novo coronavírus 

(COVID-19).Em tal cenário, atento à Recomendação nº 62 do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, datada de 17/3/2020, evidente a importância da 

adoção de medidas voltadas ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública, inclusive, a reavaliação da necessidade de segregações 

cautelares como a presente.As decisões que decretaram e mantém a 

prisão do réu pautaram-se na necessidade de garantir a ordem pública e 

evitar a reiteração delitiva.(...).Não havendo alteração fática suficiente a 

derrogar a fundamentação já exposta nos autos que ensejaram a sua 

custódia cautelar, mesmo diante da atual situação de enfrentamento da 

emergência de saúde pública, entendo necessária a manutenção da 

prisão preventiva do réu.Cediço que as instituições e cidadãos pátrios têm 

se empenhado na adoção de medidas voltadas à prevenção, controle e 

combate da pandemia em voga, o que inclui o sistema penitenciário que 
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atua de forma a garantir a integridade de seus servidores e de todos os 

reclusos, não havendo falar em prejuízo acarretado pela segregação por 

si só.Ressalto que a pena máxima cominada ao ilícito é superior à prevista 

no art. 313, I, do CPP.Desta feita, MANTENHO a prisão preventiva de 

CLAUDECY NUNES.Vistas à defesa para memoriais finais.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 216293 Nr: 631-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Beatriz Santos Brito 

- OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 18.718

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

 2 – Intime-se a parte recorrida para que apresente as contrarrazões.

 3 – Após, com as razões, desde já autorizo a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 268464 Nr: 18368-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mizael dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KANANDA ALVES RODRIGUES 

- OAB:24.884

 Vistos.

Intime-se o Ministério Público para manifestar-se acerca da resposta à 

acusação apresentada.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 315207 Nr: 10678-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Pires de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos

Considerando que inexiste sala para realização de videoconferência neste 

juízo, sendo que o setor de informática já manifestou que a rede lógica do 

TJMT não suporta a realização de videoconferência;

Considerando ainda que o artigo 222 do Código de Processo Penal dispõe 

acerca da expedição de carta precatória para que sejam colhidas provas 

em outro juízo;

Considerando que a CNGC não trata de tal assunto, havendo, portanto, 

silêncio eloquente acerca da matéria;

Ante o exposto, deixo de informar data e manifesto pela realização do ato 

deprecado.

Ainda, expeça-se carta precatória para Nova Xavantina, conforme Termo 

de Audiência de fl. 308.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-56.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONETE APARECIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000636-56.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LIDIONETE 

APARECIDA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 13/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-41.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BUENO CURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000637-41.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

BUENO CURI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMIRAMY BUENO DE 

CASTRO POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 11/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-26.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA JANUARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000638-26.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CARMELINA 

JANUARIA DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 11/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-11.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COSTA DA SILVA OAB - MT24336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000639-11.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANA PAULA 

SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO COSTA DA 

SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 
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do Garças Data: 11/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RODEGHIERO MOTTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000640-93.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:AILTON 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

BORGES LEAO JUNIOR POLO PASSIVO: JULIANO RODEGHIERO MOTTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 12/05/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PASSONDAS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO(A))

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

José Roberto Ferreira Ribeiro (TERCEIRO INTERESSADO)

Gilmar Ferreira Ribeiro (TERCEIRO INTERESSADO)

Joseane Ferreira Ribeiro (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Considerando a interposição de embargos à execução, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que manifeste o que 

entender de direito no prazo legal.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 25/2020-DF

 JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR EM SUBSTITUIÇÃO 

DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER a(o) Servidor(a) NEL FRANCISCO BARBOSA, matrícula 8330, 

Auxiliar Judiciário lotado(a) na Comarca de Cáceres-MT, 90 (noventa) dias 

de Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 

09/03/2015 a 09/03/2020..

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 18 de março de 2020.

 JOSÉ EDUARDO MARIANO

 Juiz de Direito Diretor do Fórum

 em substituição

PORTARIA Nº 27/2020-DF

 JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM EM 

SUBSTITUIÇÃO DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER a(o) Servidor(a) MARLENE SANTOS CORRÊA, matrícula 8425, 

Gestor Administrativo 3 lotado(a) na Comarca de Cáceres-MT, 90 

(noventa) dias de Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período 

aquisitivo de 14/03/2015 a 14/03/2020.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 19 de março de 2020.

 JOSÉ EDUARDO MARIANO

Juiz de Direito Diretor do Fórum

 em substituição

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003051-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. F. D. C. (TESTEMUNHA)

L. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003051-40.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NEUZELY MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES Vistos. 1. Considerando 

o teor da Portaria-Conjunta 249, de 18 de março de 2020, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19 no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência para o dia 07 de maio de 2020, às 14h00. 2. Promova a 

Secretaria todos os atos necessários à realização do referido ato. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006539-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUENGO LOPES FILHO OAB - SP193505 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006539-37.2018.8.11.0006. AUTOR(A): MARIA EDUARDA MACHADO DE 

LIMA REU: MARCELO AMBRÓSIO Vistos. 1. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a audiência para o dia 

13 de maio de 2020, às 15h00. 2. Promova a Secretaria todos os atos 

necessários à realização do referido ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004966-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DIAS (REU)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar nos autos para dar efetividade à 

decisão ID 22587633 ou requerer o que entender de direito.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22276 Nr: 2997-87.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJF, WCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 Vistos.

1. Considerando que já houve tentativa de penhora via BACENJUD por 03 

vezes (fls. 368/369, fls. 397/398 e fls. 418/419), INDEFIRO o pedido 

formulado pelo exequente à fl. 431, uma vez que não houve demonstração 

pelo exequente da existência de indícios de que haveria numerário 

disponível em conta bancária da parte devedora que justificassem outras 

diligências no sistema BACENJUD.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para que indique a este juízo 

os bens passíveis de penhora, ou esclareça qual a medida processual 

pretende seja adotada para o prosseguimento da execução, no prazo de 

10 (dez) dias.

3. CONSIGNO que qualquer reiteração dos pedidos importará em 

arquivamento do processo por inércia do exequente e falta de 

providências úteis ao deslinde do feito.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81794 Nr: 8326-70.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHPDFF, RVRPDF, ARMDCDF, IMDPSDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Rafaela De Almeida 

Voltolini - OAB:22338/0, Camila Ferrer Antunes Maciel - OAB:12394, 

RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, ROSE 

KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - OAB:9380

 Vistos.

1. Considerando a resposta de ofício em fl. 668 e fl. 685, onde informa que 

os cheques foram depositados no Banco do Bradesco, na agência desta 

cidade de Cáceres/MT e que pode confirmar a conta do depositante, bem 

como os respectivos cheques não foram endossados, o que subentende 

que foram depositados na conta do favorecido, OFICIE-SE a agência local 

do Banco do Bradesco, instruindo-o com as cópias dos cheques e 

extratos bancários LEGÍVEIS em fls. 485/501, para que seja fornecido a 

este juízo, cópias da microfilmagem das cártulas dos cheques n° 900572, 

900591, 900708, 900827, 900840 e 900844, do banco Caixa Econômica 

Federal, que foram sacados via compensação perante o Banco Bradesco, 

a fim de identificar quem fez a compensação dos mesmos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de responder pelo crime de desobediência.

2. Assim, com a resposta do ofício e decorrido o prazo, o que deverá ser 

devidamente certificado, INTIME-SE a exequente ILNA MAIA LEMES DA 

SILVA SGOBI e a executada PREVI-CÁCERES, para se manifestarem 

acerca da resposta, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para deliberações.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 261305 Nr: 1580-69.2020.811.0006

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MICHELON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de alvará judicial para ingresso e 

permanência de adolescentes no evento e JULGO EXTINTO o presente 

processo, sem a resolução de seu mérito, à luz do artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil.8. OFICIE-SE ao comandante da Polícia Militar, ao 

representante do Conselho Tutelar e ao secretário de administração deste 

Município para conhecimento desta sentença, para a suspensão do 

evento.9. Sem custas.10. Cientifique-se o Ministério Público.11. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.12. Publique-se. Intime-se. 13. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.Cáceres/MT, 

19 de março de 2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 101438 Nr: 6534-13.2010.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMQEC, CVE, EDAVE, RSVE, MAVE, JSVE, 

LLAE, MCALE, CPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431-B, RENATO CHAGAS 

CORRêA DA SILVA - OAB:5871/MS

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos para ciência.

2. Pois bem. Constatei que o processo retornou da instância superior e 

apresenta sentença que já transitou em julgado.

3. Por conseguinte, uma vez que os motivos autorizadores que deram 

ensejo à propositura da ação não subsistem, inevitavelmente o feito deve 

ser extinto.

DISPOSITIVO

4. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

artigo 267, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

5. Assim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001084-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA 

CUMPRIR CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001083-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001083-38.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, INTIME-SE a parte autora para providenciar o 

pagamento da taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Decorrido “in albis” o 

prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000867-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA 

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Citação/Busca e Apreensão a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 19 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-58.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYLDON JOHNSON ALVES SODRE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000629-58.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por 

RYLDON ALVES SODRÉ JUNIOR em desfavor de UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ –UNIC e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, todos 

qualificados nos autos. 2. Conforme se observa da peça inicial, a parte 

autora, argumentando não possuir condições financeiras para arcar com 

as custas processuais, pleiteia assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. 3. Com efeito, conforme preceitua o art. 98 do CPC/2015, 

os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios.” 4. Assim sendo, 

não há nos autos elementos suficientes que demonstre a hipossuficiência 

da parte autora, mesmo porque, o fato de que a CTPS não estar assinada, 

não significa dizer que o requerente não possui outros meios de renda. 5. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, os benefícios da justiça gratuita somente serão concedidos aos 

que comprovarem documentalmente a situação de hipossuficiência 

financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da Lei l.060/50, o juiz não está 

obrigado a conceder os benefícios da justiça gratuita diante da mera 

juntada de declaração de pobreza. A hipossuficiência tem presunção 

relativa e deve ser evidenciada satisfatoriamente para que possa ser 

deferida em juízo.” (N.U 0000239-05.2012.8.11.0033, SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) 6. Ante ao exposto, INTIME-SE a 

parte requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar 

à inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

ou, não havendo comprovação, proceda ao recolhimento de custas, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, 

CPC). 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003627-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE AUGUSTA LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

JULIENS RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE CLARINDO DA SILVA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIEM CLARINDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1003627-04.2017.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto à desistência da 

demanda pela parte autora, conforme preceitua o art. 485,§ 6º do CPC, 

valendo o silêncio como concordância. 2. Transcorrido “in albis” o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004041-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MORAES TEIXEIRA GOBATTO OAB - SP181512 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAGELA GONTIJO (REU)

GERALDO MAGELA GONTIJO - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1004041-02.2017.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto ao pedido de 

desistência da demanda pela parte autora, conforme preceitua o art. 485,§ 

6º do CPC, valendo-se o silêncio como concordância. 2. Transcorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004384-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA REGINA SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL AUGUSTO ALVES OAB - MT23447/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DO AMARAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1004384-27.2019.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto ao pedido de 

desistência da demanda pela parte autora, conforme preceitua o art. 485,§ 

6º do CPC, valendo-se o silêncio como concordância. 2. Transcorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168307 Nr: 4918-61.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz de Arruda Lindote - 

OAB:OAB/MT 14.876, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial retro juntado ao feito 

(fls. 161/192), pleiteando o que entenderem de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006629-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT2394-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MAGALHAES SEVERINO (REU)

JOSE LUCINEI CANDIDO PIMENTA (REU)

JOSE RUBENS DE SOUZA (REU)

BRASIL ANASTACIO (REU)

MARIA DO CARMO DOS SANTOS PULCINO (REU)

VANDEYR SPASSINI (REU)

JOSE INOCENCIO JARDIM (REU)

JOSE VITOR (REU)

MILTON LOPES COELHO (REU)

JOAO APARECIDO DE ALMEIDA (REU)

BENEDITO JOSE DA SILVA (REU)

LUZIA APARECIDA DA SILVA (REU)

NIVALDO SANTOS DE MELO (REU)

LOURENCO FRANCISCO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo Judicial Eletrônico n.º 1006629-11.2019.8.11.0006. 

Sentença Homologatória Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de 

acordo judicial acostado ao Id. 29626997. 2. Dentre demais pontos 

acordados, as parte se comprometem a finalizarem contrato de utilização 

do espaço da rodoviária no prazo de 30 (trinta) dias. É o sucinto relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 3. Toda e qualquer ação necessita de 

prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as partes sobre o 

direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário persistir na 

demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que 

o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, da 

autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como 

para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, 

por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em processo 

autônomo, bem como acarretará a inscrição no banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. ARQUIVE-SE com as 

baixas de estilo. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006893-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO MOREIRA - ME (REQUERENTE)

RAMAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONNE SOLUCAO EM ENERGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1006893-28.2019.8.11.0006. Sentença de Extinção. Vistos. 1. RAMAO 

MOREIRA – ME e RAMAO MOREIRA promove AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS MORAIS C/C DANOS 

MATERIAIS em desfavor de SONNE SOLUÇÃO EM ENERGIA EIRELI e 

AYMORE CRÉDITO, FNANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A, todos 

qualificados nos autos. 2. Após alguns atos processuais, informou a parte 

autora o desinteresse no prosseguimento da vertente demanda, uma vez 

que firmou acordo nos autos PJE n. 1006456-84.2019.8.11.0006, 

pugnando, assim, pela extinção sem resolução do mérito. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não fora 

citada. 4. É o relato do necessário. 5. Fundamento e DECIDO. 6. 

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo 

útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 7. Pelo 

exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, CONDENANDO a parte 

desistente ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes, se houverem, conforme artigo 90 do CPC/2015. 8. Após, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 9. Publique-se. Intimem-se. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000255-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE ALENCAR BATISTA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Judicial Eletrônico nº. 

1000255-42.2020.8.11.0006. Sentença de Extinção. Vistos. 1. Trata-se 

Ação de Reintegração de posse com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de ALINE DE ALENCAR BATISTA, todos devidamente qualificados. 2. 

Após alguns atos processuais, a parte autora manifesta pela extinção a 

demanda em razão da perda superveniente do objeto (Id. 30186773). É o 

sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. Conforme se extrai 

dos autos, ante a perda superveniente do objeto do processo, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, visto que, alcançado o 

que pretendia a parte autora com o ajuizamento desta, ou seja, o 

recebimento do débito decorrente do contrato de financiamento do veículo. 

4. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com fundamento 

no art. 485, VI do CPC/2015. 6. Havendo custas remanescentes, a cargo 

da parte autora. 7. Por fim, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 8. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA OAB - MT0011321A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001334-95.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: 

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA Vistos etc. Postergo à analise do 

pedido após a realização da audiência redesignada nos autos de 

embargos em apenso com código 1000434-78.2017.8.11.0006. Acaso a 

composição não reste concretizada e/ou o Executado não indique bens, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 23 de junho de 2017. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002372-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT, determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002372-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT, determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006427-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONY DOS SANTOS VARANDA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT, determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnco(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006427-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONY DOS SANTOS VARANDA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT, determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnco(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006927-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORLI DE JESUS FARIA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006927-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORLI DE JESUS FARIA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006448-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnco(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006448-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnco(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005479-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES COPELLI (EXEQUENTE)

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI APARECIDO FERRON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c 

PORTARIA-CONJUNTA nº. 249, de 18 de março de 2020 que institui o 
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regime obrigatório de tele trabalho aos magistrados e servidores, 

impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação do executado, 

com supedâneo nos artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo legal, manifestar acerca da petição (ID. Num. 30510974), 

observando que os prazos estão suspensos no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

nos termos do artigo 9ª da portaria supra mencionada e a seguir 

transcrita: “Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e 

administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de 

abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de 

adolescentes em conflito com a lei com internação provisória 

decretada.”(NR). Cáceres/MT, 20 de março de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007316-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOYNERSON PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cácere, 20 de março de 2020. MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000146-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MACIEL PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000146-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MACIEL PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007337-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007337-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000446-87.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREINA DE PAULA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000446-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREINA DE PAULA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000818-36.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINICI DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 
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considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001103-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. ALVES DA CUNHA - ME (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001103-29.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA REU: L. ALVES DA CUNHA - ME 

Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte 

Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já 

fica analisado o pedido de liminar. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de quantia 

em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, 

tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo 

que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do 

mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. Cáceres/MT, 20 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001029-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDER JOSE DO CARMO MARCIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE ANDRADE ZACARKIM (REQUERIDO)

RUBENS MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001029-72.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: ALANDER JOSE DO CARMO MARCIANO REQUERIDO: 

RUBENS MACEDO, VALTER DE ANDRADE ZACARKIM Oportunizado 

emendar a inicial, a Defensoria Pública solicitou dilação de prazo para 

apresentar mídia com gravação dos arquivos audiovisuais. A deliberação 

de emenda não foi destinada para apresentação dos arquivos no formato 

físico. Os arquivos juntados na inicial estão acessíveis, e possibilitam 

conhecer seu teor. Para tanto, deverá ser realizada a abertura da página 

dos autos, e proceder a baixa individual das dezenas de vídeos. Como os 

arquivos estão íntegros, possibilitam o acesso, é desnecessária a 

apresentação dos mesmos no formato DVD/CD. Ressalto que a emenda 

tem por objeto esclarecer se a causa de pedir e pedido esta atrelada a 

alguma manifestação dos Requeridos na sessão deliberativa instalada 

pela Câmara Municipal. Portanto, aguarda este juízo a emenda, ressaltando 

que os prazos estão sobrestados. Intime-se. Caceres, 20 de março de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003062-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDERALDO ALVES GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c 

PORTARIA-CONJUNTA nº. 249, de 18 de março de 2020 que institui o 

regime obrigatório de tele trabalho aos magistrados e servidores, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo legal, efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de 

citação, observando que os prazos estão suspensos no período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, na primeira e segunda instâncias, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, nos termos do artigo 9ª da portaria supra mencionada e a 

seguir transcrita: “Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos 

judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março 

a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de 

adolescentes em conflito com a lei com internação provisória 

decretada.”(NR). Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de 

Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de 

Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. 

Cáceres/MT, 20 de março de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000581-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Busca e 

Apreensão a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres, 20 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003470-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDYMAR DE LACERDA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REU)

CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP (REU)

D. NOGUEIRA GALVAO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 
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pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 14 de outubro de 2019 as 17h30min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 5 de agosto de 2019. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005010-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE NUNES MOTA (REU)

THIAGO DE MELO ABREU (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 30 de outubro de 2019 as 13h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 4 de setembro de 2019. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001001-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RAMALHO SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO Certifico que a Parte Requerida apesar de ciente da 

ação, deixou transcorrer o prazo legal para manifestar no feito. Certifico 

ao final, que impulsionei os autos, com o fito de que o Representante da 

Parte Autora promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de 

direito. Cáceres-MT, 06 de setembro de 2017 Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000835-72.2020.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JOSE ARLINDO DO CARMO EXECUTADO: ADRIANY 

CRISTINA EMIKO PIRES MAGALHAES Providencie à habilitação do 

Advogado da Devedora - id. Num. 29962815. Após, intime a Devedora, na 

pessoa de seu Procurador para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da Lei adjetiva em vigor. 

Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

(art. 523, §3°). Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente 

quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema Serajud. Caceres, 20 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito ,

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE PIRES SALOME OAB - 483.294.011-20 (REPRESENTANTE)

JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)

SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003874-82.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME REPRESENTANTE: IVONE PIRES 

SALOME, JOSE AECIO PIRES SALOME, SOLANGE PIRES SALOME DE 

SOUZA, CILENE PIRES SALOME ROSA, ALCIDES VIDAL SALOME FILHO, 

SIDNEY PIRES SALOME, SERGIO LUIZ PIRES SALOME, ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOME NETO, SIMONE PIRES SALOME CARLETO, HENRIQUE 

ARRUDA SALOME REU: JULIO CESAR BACOVIS As partes vêm 

demonstrando total desídia. Reoportunizo cumprir à deliberação proferida 

nos autos em apenso, no prazo de 15. Fica desde já anotado que a inércia 

implicará na extinção dos processos. Caceres, 20 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004778-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GOMES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR KEHDI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004778-05.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLEIDE GOMES LIMA REU: SAMIR KEHDI Como no despacho não constou 

nenhuma advertência, reoportunizo a Autora manifestar no prazo de cinco 

dias quanto o interesse na produção de prova testemunhal, ressaltando 

que em caso de ausência de manifestação, este juízo reputará como 

desistência tácita. Acaso não seja informado o interesse, desde já declaro 

encerrada a instrução, devendo a escrivania posteriormente intimar as 

partes para apresentarem os memoriais, no prazo de quinze dias. 

Caceres, 20 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001118-95.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001118-95.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA REU: VIZA COMERCIO DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA - ME Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, 

qual seja, o pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo 

probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova escrita sem 

eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente. Deste 

modo, promova-se a expedição do mandado de citação para pagamento 

da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no valor de 5% do 

valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, nos termos do 

pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo poderá o requerido 

oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda que se cumprido o 

mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o requerido, isento do 

pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não 

cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, "constituir-se-á, de 

pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. 

Cáceres/MT, 20 de março de 2020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000207-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AMANCIO FILHO (REU)

GLEISON ADMIL DE LARA (REU)

CREUZA DA SILVA SOUZA (REU)

APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA (REU)

ALCIMAR COELHO BORGES (REU)

Jonatan Cardoso de Freitas (REU)

Nilton Marques da Rocha (REU)

RONILSON DE OLIVEIRA ASSIS (REU)

Marino de Souza da Silva (REU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (REU)

Sidnei (REU)

Goiano (REU)

ALEX SOUZA MACIEL CAMPOS (REU)

RUBENS PEREIRA MATOS (REU)

Fabiano Martins Jesus (REU)

DESCONHECIDOS E/OU INCERTOS (REU)

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Sebastião de Almeida Barbosa (REU)

Fabio Santana de Araújo Queiroz (REU)

ISMAR PEREIRA DA SILVA (REU)

Luciano Rosa Machado (REU)

OSMAR RIBEIRO BORGES (REU)

MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA (REU)

LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 13 de março de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de Audiência designada para o dia 29 de Março de 2017, às 14h00min, à 

ser realizada na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível do Fórum de 

Cáceres/MT, conforme determinado em Despacho de ID nº. 5478964. 

Processo: 1000207-25.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005970-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005970-70.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Manifeste a parte Autora sobre a informação 

prestada pelo Banco do Brasil, assim como demonstre que às 

transferências têm vinculação com aplicações realizadas junto à 

Requerida. Fixo prazo de 15 dias. Caceres, 20 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005636-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO OAB - MT8784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005636-65.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS REU: ITAU UNIBANCO S/A 

Esclareçam as partes quanto o interesse na produção de outras provas, 

no prazo de 15 dias, justificando-as. Caceres, 20 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001882-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE QUEIROZ CHAVES OAB - MS21693 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001882-86.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: MARIA LUCIA 

BARBOZA FONSECA Arquive-se, sem baixa, estes autos, até ulterior 

indicação de bens. Caceres, 20 de março de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001278-62.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO NUNES PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001278-62.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: MARCIO NUNES PAULINO Vistos, etc... Tendo decorrido ao 

sobrestamento dos autos pelo período de 01(um) ano (art. 921, §1º, CPC) 

e permanecido silente a credora quanto a indicação e bens penhoráveis 

e/ou outras diligências para satisfação do seu crédito, com fulcro no art. 

921, §2º, do CPC, retorne ao arquivo até ulterior provocação da credora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE GONCALVES DE ABREU (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001268-18.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

R O ALVES - ME REU: LUCILENE GONCALVES DE ABREU Vistos, etc... 

Nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, defiro a suspensão solicitada (id. 

29898909). Após o decurso do prazo, intime-se a credora para que 

requeira o que entender pertinente para satisfação do seu crédito em 15 

dias. Após, novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003362-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CLARISSE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003362-02.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: ELIANE CLARISSE 

DA SILVA Vistos, etc... Defiro o prazo solicitado. Após, intime-se a 

Credora para que indique bens e/ou requeira o que entender pertinente 

para satisfação do seu crédito. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149632 Nr: 8303-85.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR ROSINERIS DA SILVA ASSUNÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT19.077-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, retirar e providenciar a publicação do Edital de Intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164653 Nr: 1784-26.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA, A.C.S., 

MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME CORREA E CIA LTDA, ESPÓLIO DE 

BENEDITO APARECIDO ANDRADE, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA BARBOSA 

DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, SANDRA ALVES VENDRAMEL - OAB:23.755-0/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 191978 Nr: 9525-83.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PEREIRA PEÇONHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469A MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Vistos e etc.

Trata-se de ação de repetição de indébito demandada por NAIR PEREIRA 

PEÇONHA DE SOUZA em face de BV FINANCEIRA S/A.

Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a composição de 

acordo às fls. 219/220.

A respeito da transação, estabelece o Código de Processo Civil, o quanto 

segue:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação;”

Com efeito, considerando que as partes transigiram e não vislumbrando 

qualquer causa impeditiva para a sua validade, vejo como necessária a 

homologação do acordo com a consequente extinção do processo com 

resolução de mérito.

 É como decido!

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o 

presente feito nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

Expeça dois alvarás, um em favor da parte autora no valor de 

R$10.386,60, destinado a conta em fls. 221, e outro em favor do requerido 

no valor de R$ 4.824,12 (que corresponde ao remanescente do valor 

depositado em fls. 214v), destinado a conta de fls. 220.

Após, arquive-se com as devidas baixas, uma vez que as partes 

renunciaram o prazo recursal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005442-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL AMERICO DE FREITAS (AUTOR(A))

IRIA CECILIA SZUBRIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005442-65.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESMAEL AMERICO DE FREITAS, IRIA CECILIA SZUBRIS REU: COMETA 

SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

Nos termos do acordo, as partes assumiram o compromisso na lavratura e 

escritura de compra e venda para lavratura do desmembramento do imóvel 

A sentença proferida esta em consonância com a vontade das partes. Em 

momento algum este juízo chancelou acordo de usucapião. Assim, cabem 

as partes comparecerem no Cartório para lavratura da escritura, e em 

relação ao óbice decorrente da hipoteca, caberá a Requerida colher à 

anuência do terceiro interessada, anuência referente a exclusão da parte 

desmembrada dos efeitos da hipoteca. Intimem-se. No mais, tendo este 

juízo exaurido a tutela jurisdicional, arquive-se. Caceres, 20 de março de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003370-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDO ANTONIO MOTTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI (REU)

CELSO VAINER CASAGRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003370-08.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

EROTILDO ANTONIO MOTTA RAMOS REU: CELSO VAINER 

CASAGRANDE, MARIA DE LOURDES CASTRECHINI Como as preliminares 

arguidas pela Requerida Maria confundem com o mérito, e ainda que 

postulou pela produção de prova testemunhal, postergo à sua análise por 

ocasião da sentença. A preliminar de inépcia da petição inicial não merece 

acolhimento, pois a parte Autora atendeu a todas às exigências do Código 

de Processo Civil. Ademais, o argumento apresentado na preliminar esta 

intimamente relacionado ao mérito do pedido de indenização. Portanto, 

afasto tal preliminar. O pedido de produção de prova pericial também deve 

ser afastado. A discussão diz respeito apenas a quais critérios devem ser 

utilizados para o cálculo da dívida, o que será definido em sentença, em 

caso de procedência. Por tratar-se de discussão o pode ser resolvida por 

simples cálculo aritmético, a ainda que critérios serão estipulados 

futuramente, em caso de procedência, afasto o pleito de perícia. No mais, 

a parte Requerida postulou pela produção de prova testemunhal, e sendo 

pertinente, defiro o pedido. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de junho de 2020, às 14:00 horas. Fica a cargo da parte que 

arrolou intimar às testemunhas. Intimem-se. Concomitantemente, ficam as 

partes intimadas para comparecimento na pessoa de seus Procuradores.. 

Caceres, 20 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000207-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AMANCIO FILHO (REU)

GLEISON ADMIL DE LARA (REU)

CREUZA DA SILVA SOUZA (REU)

APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA (REU)

ALCIMAR COELHO BORGES (REU)

Jonatan Cardoso de Freitas (REU)

Nilton Marques da Rocha (REU)

RONILSON DE OLIVEIRA ASSIS (REU)

Marino de Souza da Silva (REU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (REU)

Sidnei (REU)

Goiano (REU)

ALEX SOUZA MACIEL CAMPOS (REU)

RUBENS PEREIRA MATOS (REU)

Fabiano Martins Jesus (REU)

DESCONHECIDOS E/OU INCERTOS (REU)

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Sebastião de Almeida Barbosa (REU)

Fabio Santana de Araújo Queiroz (REU)

ISMAR PEREIRA DA SILVA (REU)

Luciano Rosa Machado (REU)

OSMAR RIBEIRO BORGES (REU)

MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA (REU)

LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000207-25.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCOS DE PAULA FERREIRA REU: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAISO (A.P.P.R.V.P.), GOIANO, 

SIDNEI, SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, LEANDRO MONTEIRO DE 

SOUZA, MANOEL AMANCIO FILHO, ALCIMAR COELHO BORGES, 

DESCONHECIDOS E/OU INCERTOS, NILTON MARQUES DA ROCHA, 

MARINO DE SOUZA DA SILVA, FABIANO MARTINS JESUS, SEBASTIÃO 

DE ALMEIDA BARBOSA, LUCIANO ROSA MACHADO, FABIO SANTANA 

DE ARAÚJO QUEIROZ, JONATAN CARDOSO DE FREITAS, RUBENS 

PEREIRA MATOS, ALEX SOUZA MACIEL CAMPOS, ISMAR PEREIRA DA 

SILVA, OSMAR RIBEIRO BORGES, MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA, 

APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA, GLEISON ADMIL DE LARA, CREUZA 

DA SILVA SOUZA, RONILSON DE OLIVEIRA ASSIS Tendo apenas a parte 

Autora postulado pela produção de prova emprestada, o que fica deferido, 

aliado a ausência de impugnação da parte Requerida, declaro encerrada a 

instrução. Faculto as partes apresentarem os memoriais, no prazo de 15 

dias. Após, retorne concluso para sentença. Intimem-se. Caceres, 20 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - DF56257 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002141-81.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL SA Os argumentos apresentados na petição de id. 22608187 

estão intimamente relacionados a questão de mérito, e somente na 

sentença é que serão analisados. Assim, indefiro o pedido de 

complementação do laudo, ressaltando que em caso de acolhimento de 

algum dos pontos defendidos, posteriormente na sentença será 

determinado a correção/modificação, isto num cenário de improcedência 

dos embargos. Intimem as partes para apresentarem as alegações finais, 

no prazo de 15 dias. Após, retorne concluso para sentença, 
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conjuntamente com os embargos conexo. Intimem-se.. Caceres, 20 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002143-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MOTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002143-51.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: MARCIA MARIA MOTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

SA Por mais de uma vez este juízo já deliberou pelo sobrestamento destes 

autos até a realização da prova pericial nos autos nº 

1002141-81.2017.8.11.0006. Embora versem sobre as mesmas matérias, 

não vislumbro a necessidade de unificação processual. Ademais, por 

versarem sobre mesmas discussões, e dada a conexão entre eles, é 

possível proferi sentença única analisando ambas às lides. No mais, nesta 

data foi determinada a intimação das partes para apresentarem as 

alegações finais nos autos conexo. Da mesma forma, com a publicação 

deste, ficam as partes intimadas para apresentarem seus memoriais, no 

prazo de 15 dias. Acaso não estejam vinculados, providencie a escrivania 

à associação nos registros de ambos os embargos. Intimem-.se Caceres, 

20 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-89.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO SANTOS MOTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001099-89.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

THULIO SANTOS MOTA REU: UNEMAT Nos termos da Res. 05/2014-TP, 

providencie a redistribuição desta ação para a Vara da Fazenda Pública. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 20 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002052-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIO BEBER (EXECUTADO)

CELIA REGINA PACHECO BEBER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

RICARDO QUIDA OAB - MT0002625A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002052-87.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: LIRIO 

BEBER, CELIA REGINA PACHECO BEBER Realizada bloqueio de numerário, 

os Devedores na petição de id. Num. 29735823 alegaram que a verba é 

impenhorável, por ser fruto de aposentadoria. O Credor manifestou pelo 

indeferimento na petição de id. Num. 30367660. Em extrema síntese, o 

pedido de desbloqueio deve ser indeferido, pois os Devedores não 

apresentam uma única prova do alegado. Ressaldo que mesmo que 

tivesse apresentado, a impenhorabilidade não tem caráter absoluto. 

Assim, indefiro o pedido apresentado pelos Devedores. Indique o Credor 

número de conta para fins de liberação e outras medidas que entender 

pertinentes, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Caceres, 20 de março de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002052-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIO BEBER (EXECUTADO)

CELIA REGINA PACHECO BEBER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

RICARDO QUIDA OAB - MT0002625A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002052-87.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: LIRIO 

BEBER, CELIA REGINA PACHECO BEBER Realizada bloqueio de numerário, 

os Devedores na petição de id. Num. 29735823 alegaram que a verba é 

impenhorável, por ser fruto de aposentadoria. O Credor manifestou pelo 

indeferimento na petição de id. Num. 30367660. Em extrema síntese, o 

pedido de desbloqueio deve ser indeferido, pois os Devedores não 

apresentam uma única prova do alegado. Ressaldo que mesmo que 

tivesse apresentado, a impenhorabilidade não tem caráter absoluto. 

Assim, indefiro o pedido apresentado pelos Devedores. Indique o Credor 

número de conta para fins de liberação e outras medidas que entender 

pertinentes, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Caceres, 20 de março de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000253-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ALVES FERREIRA (AUTOR)

APARECIDA VIEIRA DE SOUZA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria de Souza Silva (REU)

Domiciano Joaquim da Silva (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000253-72.2020.8.11.0006. AUTOR: 

APARECIDA VIEIRA DE SOUZA ALVES, ROMILDO ALVES FERREIRA REU: 

MARIA DE SOUZA SILVA, DOMICIANO JOAQUIM DA SILVA Vistos, etc... 

Cuida-se de usucapião proposto por Aparecida Vieira de Souza e outro 

em face de Maria de Souza Silva. No despacho proferido no id. 284772732 

foi determinada a emenda da inicial nos seguintes termos: “Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de usucapião proposta por Aparecida Vieira de Souza e 

Romildo Alves Ferreira em face de Maria de Souza Silva e Domiciano 

Joaquim da Silva. Nos termos dos arts. 319 e 320, do CPC deverão os 

autores esclarecer e comprovar se foi realizada alguma diligência para 

constatar acerca da existência ou não de matrícula do imóvel perante o 

Cartório de Registro de Imóveis. Não obstante, atento à exigência do art. 

319, inciso II, do CPC, deverá esclarecer no que consiste exatamente a 

profissão da autora, especificando a função por ela exercida, 

considerando que pode trabalhar com manipulação de medicamentos, de 

alimentos, etc...Por fim, verifico que embora os autores tenham requerido a 

concessão da gratuidade da justiça, não trouxeram qualquer documento a 

corroborar com a insuficiência de recursos alegada e/ou a renda familiar 

obtida mensalmente, considerando que ambos têm profissão. Nesse 

aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 
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prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil garanta a concessão da justiça gratuita 

àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais (art. 98, caput), a 

comprovação de hipossuficiência não pode ser afastada, porquanto a 

declaração de pobreza der cuida de mera presunção relativa de 

hipossuficiência financeira, de modo que, para configuração da 

insuficiência de recursos exigem-se outros elementos capazes de 

demonstrar a situação, mormente porque a Constituição Federal assim 

determina: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Desta 

feita, com fulcro no artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar aos autores 

comprovarem a insuficiência de recursos para pagamentos das custas 

como alegado na inicial, e, para tanto, deverão em 15 (quinze) dias 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documentos que 

comprove a renda mensal familiar e/ou hipossuficiência no âmbito 

financeiro, podendo, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento das custas 

judiciais e despesas processuais. Anoto o prazo de 15 dias cumprimento 

das diligências supracitadas, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, novamente conclusos...”. Contudo, em que pese a 

determinação, a autora deixou transcorrer o prazo anotado sem 

apresentar qualquer manifestação (id. 29964709) Deste modo, da análise 

dos autos, alternativa não resta senão indeferir a exordial em razão do 

descumprimento do previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido: “...no caso de um juiz ter determinado a emenda da petição 

inicial, sem que o autor tenha tomado qualquer atitude positiva a esse 

respeito, o único caminho viável ao juiz é o indeferimento da petição 

inicial.” ((in Manual do Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção 

Neves Volume único – 8.ª edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, 

pag. 539). Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, 

parágrafo único e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

A Doutora Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, Juíza de Direito da 

4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 4ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres, será realizado por videoconferência, 

através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (65) 99631-4739 ou 

através do email: cac.4civel@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§ 1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020.

Cáceres/MT., 20 de março de 2020

Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes

Juiz(íza) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000669-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARBOSA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por ANDERSON 

BARBOSA BRAGA contra o INSTITUITO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL – PREVICÁCERES que cessou o auxílio doença fundado em 

doença de trabalho. O Autor sustenta que é servidor público no cargo de 

Operador de E.T.A e adquiriu moléstia concernente em Esquizofrenia 

paranoica + alcoolismo. Em decorrência de seu estado clínico recebeu 

auxílio doença do instituto previdenciário municipal até 14/02/020, sendo 

então cessado pela verificação da capacidade laboral, conforme perícia 

médica acostada aos autos. Requer, em caráter de antecipação de tutela 

por evidência, a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio 

doença. Junto à inicial, veio documentação pertinente. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A princípio, há 

de se receber a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da lei 

12.016/2009, art. 282, do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 295 do mesmo diploma legal. Concedo também os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Volto-me ao pedido de 
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tutela de urgência. Inicialmente, deixo de acolher a tutela antecipada em 

caráter de evidência pela ausência de documentação necessária ao Juízo 

de evidência. Quanto à tutela de urgência, é caso de deferimento da 

liminar. O requerente sustenta que é servidor público, contando atualmente 

com 47(quarenta e sete) anos de idade, tendo sido diagnosticado como 

portador de: “Esquizofrenia paranoica + alcoolismo (CID F 20.1 e F 10).” 

Conforme relatório médico carreado aos autos, “após atendimento 

realizado detectou-se ansiedade, choro, isolamento, síndrome do Pânico, 

alucinações auditivas e visuais, medo, com alteração familiar prejudicando 

o tratamento, colocando-se em risco de vida do paciente como os 

pessoais em sua volta, agressivo com explosões quando submetido a 

estresse pode levar a ações violentas e pensamentos suicidas ou matar 

outros. Sugerindo aposentadoria. Paciente não obteve melhora na 

medicação com as alucinações troca de medicação, sem resposta as 

medicações anteriores quadro crônico sem reversão.” Dos autos, é de se 

observar que foi concedido ao autor o benefício previdenciário de auxílio 

doença pelo período de 56(cinquenta e seis) dias, sendo cessado após a 

última perícia médica, em 12/02/2020. Contudo, apesar do impasses 

criados pela Autarquia requerida, a documentação médica acostada aos 

autos indica o quadro de incapacidade total do servidor ao retorno de 

suas atividades, tornando pertinente o direito ora pleiteado. O art. 15 da 

Lei complementar 62/2005, que dispõe sobre a reestruturação do 

PREVI-CÀCERES, dispõe que: “o auxílio doença será devido ao segurado 

que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para 

tratamento de saúde, por mais de 30(trinta) dias consecutivos, e 

corresponderá a totalidade da remuneração, acrescido do 13º 

proporcional referente ao período em que durar o benefício, pago na última 

parcela.” O requisito legal da incapacidade laboral por período superior a 

30(trinta) dias resta verificado, portanto. Ademais, o caráter alimentar da 

verba revela a imprescindibilidade do deferimento da tutela de urgência, 

exigindo forte atuação do Poder Judiciário. Nesse sentido: TJ-MG - Agravo 

de Instrumento Cv AI 10231110031656002 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 28/02/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE 

DE ACIDENTE DE TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - 

RESTABELECIMENTO - CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - 

REQUISITOS PRESENTES. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, deverá ser concedida a tutela antecipada para o 

imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao beneficiário. 

Recurso provido. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) Receber a peça inicial, eis que preenche os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das hipóteses do 

art. 330, todos do CPC/15; b) Conceder os benefícios da Justiça Gratuita, 

forte nos arts. 128 da Lei 8.213/91 e art. 98 NCPC; c) DEFERIR A TUTELA 

DE URGÊNCIA para RESTABELECER O AUXÍLIO DOENÇA em favor do 

autor ANDERSON BARBOSA BRAGA, forte no art. 300 CPC; d) 

Encaminhe-se o feito ao CEJUSC para designar audiência de conciliação, 

conforme art. 334 § 1.º CPC; e) Intime-se o autor do ato de conciliação; f) 

Cite-se o réu da presente ação e intime-se para comparecer à audiência 

de conciliação, ciente de que o prazo para contestar flui nos termos do 

art. 335 NCPC; g) Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.
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MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por ANDERSON 

BARBOSA BRAGA contra o INSTITUITO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL – PREVICÁCERES que cessou o auxílio doença fundado em 

doença de trabalho. O Autor sustenta que é servidor público no cargo de 

Operador de E.T.A e adquiriu moléstia concernente em Esquizofrenia 

paranoica + alcoolismo. Em decorrência de seu estado clínico recebeu 

auxílio doença do instituto previdenciário municipal até 14/02/020, sendo 

então cessado pela verificação da capacidade laboral, conforme perícia 

médica acostada aos autos. Requer, em caráter de antecipação de tutela 

por evidência, a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio 

doença. Junto à inicial, veio documentação pertinente. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A princípio, há 

de se receber a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da lei 

12.016/2009, art. 282, do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 295 do mesmo diploma legal. Concedo também os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Volto-me ao pedido de 

tutela de urgência. Inicialmente, deixo de acolher a tutela antecipada em 

caráter de evidência pela ausência de documentação necessária ao Juízo 

de evidência. Quanto à tutela de urgência, é caso de deferimento da 

liminar. O requerente sustenta que é servidor público, contando atualmente 

com 47(quarenta e sete) anos de idade, tendo sido diagnosticado como 

portador de: “Esquizofrenia paranoica + alcoolismo (CID F 20.1 e F 10).” 

Conforme relatório médico carreado aos autos, “após atendimento 

realizado detectou-se ansiedade, choro, isolamento, síndrome do Pânico, 

alucinações auditivas e visuais, medo, com alteração familiar prejudicando 

o tratamento, colocando-se em risco de vida do paciente como os 

pessoais em sua volta, agressivo com explosões quando submetido a 

estresse pode levar a ações violentas e pensamentos suicidas ou matar 

outros. Sugerindo aposentadoria. Paciente não obteve melhora na 

medicação com as alucinações troca de medicação, sem resposta as 

medicações anteriores quadro crônico sem reversão.” Dos autos, é de se 

observar que foi concedido ao autor o benefício previdenciário de auxílio 

doença pelo período de 56(cinquenta e seis) dias, sendo cessado após a 

última perícia médica, em 12/02/2020. Contudo, apesar do impasses 

criados pela Autarquia requerida, a documentação médica acostada aos 

autos indica o quadro de incapacidade total do servidor ao retorno de 

suas atividades, tornando pertinente o direito ora pleiteado. O art. 15 da 

Lei complementar 62/2005, que dispõe sobre a reestruturação do 

PREVI-CÀCERES, dispõe que: “o auxílio doença será devido ao segurado 

que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para 

tratamento de saúde, por mais de 30(trinta) dias consecutivos, e 

corresponderá a totalidade da remuneração, acrescido do 13º 

proporcional referente ao período em que durar o benefício, pago na última 

parcela.” O requisito legal da incapacidade laboral por período superior a 

30(trinta) dias resta verificado, portanto. Ademais, o caráter alimentar da 

verba revela a imprescindibilidade do deferimento da tutela de urgência, 

exigindo forte atuação do Poder Judiciário. Nesse sentido: TJ-MG - Agravo 

de Instrumento Cv AI 10231110031656002 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 28/02/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE 

DE ACIDENTE DE TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - 

RESTABELECIMENTO - CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - 

REQUISITOS PRESENTES. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, deverá ser concedida a tutela antecipada para o 

imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao beneficiário. 

Recurso provido. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) Receber a peça inicial, eis que preenche os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das hipóteses do 

art. 330, todos do CPC/15; b) Conceder os benefícios da Justiça Gratuita, 

forte nos arts. 128 da Lei 8.213/91 e art. 98 NCPC; c) DEFERIR A TUTELA 

DE URGÊNCIA para RESTABELECER O AUXÍLIO DOENÇA em favor do 

autor ANDERSON BARBOSA BRAGA, forte no art. 300 CPC; d) 

Encaminhe-se o feito ao CEJUSC para designar audiência de conciliação, 

conforme art. 334 § 1.º CPC; e) Intime-se o autor do ato de conciliação; f) 

Cite-se o réu da presente ação e intime-se para comparecer à audiência 

de conciliação, ciente de que o prazo para contestar flui nos termos do 

art. 335 NCPC; g) Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59637 Nr: 5940-38.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO GIANINI DA SILVA, ANA CLAUDIA GIANINI DA 

SILVA, LUCILEI GIANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, JULIO CESAR RODRIGUES - OAB:6166-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

5940-38.2006.811.0006, Protocolo 59637, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62206 Nr: 8467-60.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

8467-60.2006.811.0006, Protocolo 62206, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62334 Nr: 8515-19.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

8515-19.2006.811.0006, Protocolo 62334, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 9185-52.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO BIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:4.126 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

9185-52.2009.811.0006, Protocolo 94079, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140104 Nr: 9734-91.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

9734-91.2011.811.0006, Protocolo 140104, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141085 Nr: 10745-58.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10745-58.2011.811.0006, Protocolo 141085, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141095 Nr: 10755-05.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HEBE DE ARRUDA MONTEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10755-05.2011.811.0006, Protocolo 141095, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11308 Nr: 1268-94.2000.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORADIA MATEIAIS DE CONSTRUÇÃO MATO 

GROSSO LTDA, PAULO CLAUDIO PAVANELLI, JOSÉ RESENDE MORAIS, 

JOSÉ ANTONIO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1268-94.2000.811.0006, Protocolo 11308, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57944 Nr: 4307-89.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

BERNARDINO RYBA, REGINA FIALEK RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S.SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4307-89.2006.811.0006, Protocolo 57944, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83415 Nr: 9832-81.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M SILVA DE LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9832-81.2008.811.0006, Protocolo 83415, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97257 Nr: 2324-16.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M ALMEIDA OURIVES & CIA LTDA, VINICIUS 

DE ALMEIDA OURIVES, CLEUSA MARIA DE ALMEIDA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz de Arruda 

Lindote - OAB:OAB/MT 14.876, LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2324-16.2010.811.0006, Protocolo 97257, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140489 Nr: 10129-83.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDE MONTECHI DURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10129-83.2011.811.0006, Protocolo 140489, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005204-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA LEITE RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005204-80.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.416,01 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA AUXILIADORA LEITE RIBEIRO CPF: 

884.703.771-91 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

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

resumida, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa 

de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantia a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 9.416,01 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face das 

Certidões de Dívida Ativa : 15087/2018, 15882/2018, visando à satisfação 

da dívida, acima descrita. DECISÃO: Vistos, etc. Decido:a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80;b) Cite-se o devedor, pelo 

correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 

6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora;c) Não sendo 

localizado, intime-se o credor para pagar a diligência do Oficial de Justiça, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, e promova-se a citação por 

mandado;d) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação 

por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço 

atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito;e) Consigne-se, 

por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todasas tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor;f) O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, desde que 

garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80;g) Não havendo o 

pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à penhora de 

bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor constar do 

termo ou auto de penhora;h) Não sendo localizados bens, intime-se o 

credor para manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito;i) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80;j) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80;k) Se não forem oferecidos embargos, 

ou se forem rejeitados “a alienação dequaisquer bens penhorados será 

feita em leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade 

com o art. 23 da Lei 6830/80;l) O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) 

dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80);m) Desde já defiro o disposto no art. 212, 

§ 2º do Código de Processo Civil de 2015;n) Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da expiração deste edital. O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

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

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei. 

Cáceres - MT , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Tatiana 

Rodrigues Barbosa De Sousa Ribeiro - Técnico(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000669-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARBOSA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por ANDERSON 

BARBOSA BRAGA contra o INSTITUITO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL – PREVICÁCERES que cessou o auxílio doença fundado em 

doença de trabalho. O Autor sustenta que é servidor público no cargo de 

Operador de E.T.A e adquiriu moléstia concernente em Esquizofrenia 

paranoica + alcoolismo. Em decorrência de seu estado clínico recebeu 

auxílio doença do instituto previdenciário municipal até 14/02/020, sendo 

então cessado pela verificação da capacidade laboral, conforme perícia 

médica acostada aos autos. Requer, em caráter de antecipação de tutela 

por evidência, a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio 

doença. Junto à inicial, veio documentação pertinente. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A princípio, há 

de se receber a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da lei 

12.016/2009, art. 282, do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 295 do mesmo diploma legal. Concedo também os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Volto-me ao pedido de 

tutela de urgência. Inicialmente, deixo de acolher a tutela antecipada em 

caráter de evidência pela ausência de documentação necessária ao Juízo 

de evidência. Quanto à tutela de urgência, é caso de deferimento da 

liminar. O requerente sustenta que é servidor público, contando atualmente 

com 47(quarenta e sete) anos de idade, tendo sido diagnosticado como 

portador de: “Esquizofrenia paranoica + alcoolismo (CID F 20.1 e F 10).” 

Conforme relatório médico carreado aos autos, “após atendimento 

realizado detectou-se ansiedade, choro, isolamento, síndrome do Pânico, 

alucinações auditivas e visuais, medo, com alteração familiar prejudicando 

o tratamento, colocando-se em risco de vida do paciente como os 

pessoais em sua volta, agressivo com explosões quando submetido a 

estresse pode levar a ações violentas e pensamentos suicidas ou matar 

outros. Sugerindo aposentadoria. Paciente não obteve melhora na 

medicação com as alucinações troca de medicação, sem resposta as 

medicações anteriores quadro crônico sem reversão.” Dos autos, é de se 

observar que foi concedido ao autor o benefício previdenciário de auxílio 

doença pelo período de 56(cinquenta e seis) dias, sendo cessado após a 

última perícia médica, em 12/02/2020. Contudo, apesar do impasses 

criados pela Autarquia requerida, a documentação médica acostada aos 

autos indica o quadro de incapacidade total do servidor ao retorno de 

suas atividades, tornando pertinente o direito ora pleiteado. O art. 15 da 

Lei complementar 62/2005, que dispõe sobre a reestruturação do 

PREVI-CÀCERES, dispõe que: “o auxílio doença será devido ao segurado 

que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para 

tratamento de saúde, por mais de 30(trinta) dias consecutivos, e 

corresponderá a totalidade da remuneração, acrescido do 13º 

proporcional referente ao período em que durar o benefício, pago na última 

parcela.” O requisito legal da incapacidade laboral por período superior a 

30(trinta) dias resta verificado, portanto. Ademais, o caráter alimentar da 

verba revela a imprescindibilidade do deferimento da tutela de urgência, 

exigindo forte atuação do Poder Judiciário. Nesse sentido: TJ-MG - Agravo 

de Instrumento Cv AI 10231110031656002 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 28/02/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE 

DE ACIDENTE DE TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - 

RESTABELECIMENTO - CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - 

REQUISITOS PRESENTES. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, deverá ser concedida a tutela antecipada para o 

imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao beneficiário. 

Recurso provido. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) Receber a peça inicial, eis que preenche os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das hipóteses do 

art. 330, todos do CPC/15; b) Conceder os benefícios da Justiça Gratuita, 

forte nos arts. 128 da Lei 8.213/91 e art. 98 NCPC; c) DEFERIR A TUTELA 

DE URGÊNCIA para RESTABELECER O AUXÍLIO DOENÇA em favor do 

autor ANDERSON BARBOSA BRAGA, forte no art. 300 CPC; d) 

Encaminhe-se o feito ao CEJUSC para designar audiência de conciliação, 

conforme art. 334 § 1.º CPC; e) Intime-se o autor do ato de conciliação; f) 

Cite-se o réu da presente ação e intime-se para comparecer à audiência 

de conciliação, ciente de que o prazo para contestar flui nos termos do 

art. 335 NCPC; g) Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA OAB - MT5729/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001108-51.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FABIO 

GONCALVES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMELIA 

ROSANA DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-36.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA OAB - MT5729/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001109-36.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ELSON SILVA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMELIA ROSANA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLIFTON FERREIRA MALTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA OAB - MT5729/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001110-21.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CLIFTON 

FERREIRA MALTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMELIA ROSANA 

DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010180-21.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT RAMSAY TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. DA S. MARQUES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAR PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO DA EXECUTADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON RAMIRES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA OAB - MT5729/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001112-88.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ROBISON 

RAMIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMELIA ROSANA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-73.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR AUXILIADORO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA OAB - MT5729/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001113-73.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ODAIR 

AUXILIADORO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMELIA 

ROSANA DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-58.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA OAB - MT5729/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001114-58.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SILVERIO LOPES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMELIA ROSANA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-43.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA OAB - MT5729/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001115-43.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VALDEIR MARRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMELIA ROSANA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010925-30.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010925-30.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE REZENDE DA SILVA 

EXECUTADO: ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME Vistos, etc. 

Verifica-se que o Exequente requer seja feita nova tentativa de penhora 

via BACENJUD ou RENAJUD. Entretanto, a ultima atualização do débito 

apresentada nos autos é referente ao mês de outubro de 2018. Assim, 

visando a economia processual, intime-se o Requerente para que junte 

aos autos planilha de débito atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006798-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

ALINE MOREIRA AGUIAR OAB - MT27353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/02/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO os Advogados das Partes da audiência de instrução e julgamento 

designada para dia 26 de SETEMBRO de 2017, às 15h00min (MT) devendo 

estar no ato acompanhados de seus cliente independentemente de 

intimação pessoal, bem como de suas testemunhas, no numero máximo de 

três para cada parte, salvo requerimento de intimação (art. 34, §1º, Lei 

dos Juizados).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006821-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EMERSON LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006637-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA HENRIQUE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

PARTE RECORRIDA APRESENTAR CONTRARRAZOES RECURSAIS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-50.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001121-50.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JANAINA 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

SOUZA AMARAL POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006046-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA GARCIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

apresentar contrarrazões recursais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006043-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MODESTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

apresentar contrarrazões recursais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR EM RELAÇÃO A PETIÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228633 Nr: 218-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUENLAY DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761/B, 

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829

 CERTIFICO QUE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA N.247 

DE 16 DE MARÇO 2020 E 249 DE 18 DE MARÇO DE 2020, EM QUE 

DESCREVE MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇÃO EM RAZÃO DA 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 

(NOVO CORONA VÍRUS), PROCEDE-SE O CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253207 Nr: 6329-66.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULA FRANCIS GOMES VIANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA MACIEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:22.323-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212

 CERTIFICO QUE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA N.247 

DE 16 DE MARÇO 2020 E 249 DE 18 DE MARÇO DE 2020, EM QUE 

DESCREVE MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇÃO EM RAZÃO DA 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 

(NOVO CORONA VÍRUS), PROCEDE-SE O CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 65 de 764



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002815-88.2019.8.11.0006. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA em desfavor de 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME, alegando 

ser credor do autor do valor de R$ 33.855,00 (trinta e três mil oitocentos e 

cinquenta e cinco reais), representado por meio dos cheques nº 241307, 

241310, 171338, 170925, 170931 do Banco do Brasil, cheques nº 

SA-000066, SA-000065, SA-000068, SA-000067, SA-000063, 

SA-000064, AA-000028, AA-000027, AA-000037, AA-000026, 

AA-000025 do Banco Itaú, cheque nº 000416 do Banco Bradesco. Ocorre 

que tais cheques foram devolvidos pelo motivo 25 – (cancelamento do 

talonário pelo Banco Sacado). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O 

Requerido apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade 

passiva, afirmando que nunca foi parte no ato jurídico, vez que não 

recebeu o cheque em questão e ainda não é o emitente do mesmo. Ocorre 

que, nos termos do artigo 51 da Lei 7357/85, todos os obrigados 

respondem solidariamente para com o portador do cheque. Infere-se da 

cártula a assinatura do requerido Auto Escola Santo Antônio, na pessoa 

do seu representante Daniel Egues de Macedo, no verso do cheque de 

forma que é parte legítima para responder pelas dívidas representadas 

pelas mesmas, uma vez que endossou os títulos mediante a assinatura 

aposta ao verso dos cheques, obrigando-se pelo pagamento, portanto, da 

mesma maneira que o emitente. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ENDOSSANTE AFASTADA, POIS É PARTE LEGÍTIMA PARA 

RESPONDER PELAS DÍVIDAS REPRESENTADAS PELAS CÁRTULAS, 

OBRIGANDO-SE, COM O ENDOSSO, PELO PAGAMENTO DA MESMA 

MANEIRA QUE O EMITENTE. AUSÊNCIA DE PROTESTO QUE NÃO IMPEDE O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS. Recurso Cível, Nº 

71007762461, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) Assim, rejeito a 

preliminar arguida. Passo a analise do mérito. O Requerido sustenta que 

não fez nenhum negócio com a parte requerente, e que o mesmo não 

apresentou nenhum objeto de negociação, não havendo comprovação ou 

um contrato de acordo firmado. Afirma ainda, que o crédito perseguido 

teria origem ilícita de agiotagem. Todavia, ao circular, o cheque se 

desvinculou do negócio subjacente, tornando-se inoponíveis as exceções 

pessoais em relação ao terceiro de boa-fé, considerados os princípios da 

autonomia e da abstração. Ou seja, com a existência de endosso na 

cártula, houve circulação do titulo, e nesse caso estaria dispensada a 

demonstração da causa jurídica subjacente, havendo a desvinculação do 

ato ou negócio jurídico que deu ensejo à sua criação, não sendo possível 

discussão acerca da causa da dívida. Na cobrança de cheque há que se 

considerar que se trata de título de crédito não causal que dispensa a 

declinação pelo credor da relação comercial ou causa debendi, cabendo à 

parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. O CPC/15 refere-se à prova como 

instrumento à formação do convencimento do julgador com vista ao 

provimento que lhe incumbe alcançar às partes. É o regular dever de 

produção da prova pelas partes, como dispõe o artigo 373 pelo qual 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Por estas razões, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar o 

reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e 

cinquenta reais), devidamente corrigido a partir da data de emissão e juros 

desde a citação válida pelo índice INPC. Sem custas ou honorários, nesta 

fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002811-51.2019.8.11.0006. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA em desfavor de 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME, alegando 

ser credor do autor do valor de R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais), 

representado por meio dos cheques nº 009798, 009799, 007130, 007133, 

007134, 007132, 007135, 000032, 000351, 000352, do Banco Bradesco, 

cheques nº SA-000003, SA-000004, SA-000007, do Banco Itaú e 

cheques nº 850387, 850388, do Banco do Brasil. Ocorre que tais cheques 

foram devolvidos pelo motivo 20 – (folha de cheque cancelada por 

solicitação do correntista. folhas roubadas, furtadas ou extraviadas em 

branco). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O 

Requerido apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade 

passiva, afirmando que nunca foi parte no ato jurídico, vez que não 

recebeu o cheque em questão e ainda não é o emitente do mesmo. Ocorre 

que, nos termos do artigo 51 da Lei 7357/85, todos os obrigados 

respondem solidariamente para com o portador do cheque. Infere-se da 

cártula a assinatura do requerido Auto Escola Santo Antônio, na pessoa 

do seu representante Daniel Egues de Macedo, no verso do cheque de 

forma que é parte legítima para responder pelas dívidas representadas 

pelas mesmas, uma vez que endossou os títulos mediante a assinatura 

aposta ao verso dos cheques, obrigando-se pelo pagamento, portanto, da 

mesma maneira que o emitente. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ENDOSSANTE AFASTADA, POIS É PARTE LEGÍTIMA PARA 

RESPONDER PELAS DÍVIDAS REPRESENTADAS PELAS CÁRTULAS, 

OBRIGANDO-SE, COM O ENDOSSO, PELO PAGAMENTO DA MESMA 

MANEIRA QUE O EMITENTE. AUSÊNCIA DE PROTESTO QUE NÃO IMPEDE O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS. Recurso Cível, Nº 

71007762461, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) Assim, rejeito a 

preliminar arguida. Passo a analise do mérito. O Requerido sustenta que 

não fez nenhum negócio com a parte requerente, e que o mesmo não 

apresentou nenhum objeto de negociação, não havendo comprovação ou 

um contrato de acordo firmado. Afirma ainda, que o crédito perseguido 

teria origem ilícita de agiotagem. Todavia, ao circular, o cheque se 

desvinculou do negócio subjacente, tornando-se inoponíveis as exceções 

pessoais em relação ao terceiro de boa-fé, considerados os princípios da 

autonomia e da abstração. Ou seja, com a existência de endosso na 

cártula, houve circulação do titulo, e nesse caso estaria dispensada a 

demonstração da causa jurídica subjacente, havendo a desvinculação do 

ato ou negócio jurídico que deu ensejo à sua criação, não sendo possível 

discussão acerca da causa da dívida. Na cobrança de cheque há que se 

considerar que se trata de título de crédito não causal que dispensa a 

declinação pelo credor da relação comercial ou causa debendi, cabendo à 

parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. O CPC/15 refere-se à prova como 

instrumento à formação do convencimento do julgador com vista ao 

provimento que lhe incumbe alcançar às partes. É o regular dever de 

produção da prova pelas partes, como dispõe o artigo 373 pelo qual 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Por estas razões, 
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nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar o 

reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 30.100,00 (trinta mil e cem 

reais)devidamente corrigido a partir da data de emissão e juros desde a 

citação válida pelo índice INPC. Sem custas ou honorários, nesta fase (Art. 

55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002812-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002812-36.2019.8.11.0006. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA em desfavor de 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME, alegando 

ser credor do autor do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 

representado por meio do cheque nº 000218, Banco Santander. Ocorre 

que tais cheques foram devolvidos pelo motivo 21 – (Contra-ordem ou 

revogação ou oposição ou sustação ao pagamento pelo emitente ou 

portador). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O 

Requerido apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade 

passiva, afirmando que nunca foi parte no ato jurídico, vez que não 

recebeu o cheque em questão e ainda não é o emitente do mesmo. Ocorre 

que, nos termos do artigo 51 da Lei 7357/85, todos os obrigados 

respondem solidariamente para com o portador do cheque. Infere-se da 

cártula a assinatura do requerido Auto Escola Santo Antônio, na pessoa 

do seu representante Daniel Egues de Macedo, no verso do cheque de 

forma que é parte legítima para responder pelas dívidas representadas 

pelas mesmas, uma vez que endossou os títulos mediante a assinatura 

aposta ao verso dos cheques, obrigando-se pelo pagamento, portanto, da 

mesma maneira que o emitente. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ENDOSSANTE AFASTADA, POIS É PARTE LEGÍTIMA PARA 

RESPONDER PELAS DÍVIDAS REPRESENTADAS PELAS CÁRTULAS, 

OBRIGANDO-SE, COM O ENDOSSO, PELO PAGAMENTO DA MESMA 

MANEIRA QUE O EMITENTE. AUSÊNCIA DE PROTESTO QUE NÃO IMPEDE O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS. Recurso Cível, Nº 

71007762461, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) Assim, rejeito a 

preliminar arguida. Passo a analise do mérito. O Requerido sustenta que 

não fez nenhum negócio com a parte requerente, e que o mesmo não 

apresentou nenhum objeto de negociação, não havendo comprovação ou 

um contrato de acordo firmado. Afirma ainda, que o crédito perseguido 

teria origem ilícita de agiotagem. Todavia, ao circular, o cheque se 

desvinculou do negócio subjacente, tornando-se inoponíveis as exceções 

pessoais em relação ao terceiro de boa-fé, considerados os princípios da 

autonomia e da abstração. Ou seja, com a existência de endosso na 

cártula, houve circulação do titulo, e nesse caso estaria dispensada a 

demonstração da causa jurídica subjacente, havendo a desvinculação do 

ato ou negócio jurídico que deu ensejo à sua criação, não sendo possível 

discussão acerca da causa da dívida. Na cobrança de cheque há que se 

considerar que se trata de título de crédito não causal que dispensa a 

declinação pelo credor da relação comercial ou causa debendi, cabendo à 

parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. O CPC/15 refere-se à prova como 

instrumento à formação do convencimento do julgador com vista ao 

provimento que lhe incumbe alcançar às partes. É o regular dever de 

produção da prova pelas partes, como dispõe o artigo 373 pelo qual 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Por estas razões, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar o 

reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais), devidamente corrigido a partir da data de emissão e juros desde a 

citação válida pelo índice INPC. Sem custas ou honorários, nesta fase (Art. 

55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002807-14.2019.8.11.0006. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA em desfavor de 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME, alegando 

ser credor do autor do valor de R$ 11.700,00 (onze mil, e setecentos 

reais), representado por meio dos cheques nº 850017, 850014, 850015, 

203209, 203208, do Banco do Brasil e cheque nº 000018, do Banco 

Bradesco. Ocorre que tais cheques foram devolvidos pelo motivo 13 – 

(conta encerrada). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O 

Requerido apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade 

passiva, afirmando que nunca foi parte no ato jurídico, vez que não 

recebeu o cheque em questão e ainda não é o emitente do mesmo. Ocorre 

que, nos termos do artigo 51 da Lei 7357/85, todos os obrigados 

respondem solidariamente para com o portador do cheque. Infere-se da 

cártula a assinatura do requerido Auto Escola Santo Antônio, na pessoa 

do seu representante Daniel Egues de Macedo, no verso do cheque de 

forma que é parte legítima para responder pelas dívidas representadas 

pelas mesmas, uma vez que endossou os títulos mediante a assinatura 

aposta ao verso dos cheques, obrigando-se pelo pagamento, portanto, da 

mesma maneira que o emitente. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ENDOSSANTE AFASTADA, POIS É PARTE LEGÍTIMA PARA 

RESPONDER PELAS DÍVIDAS REPRESENTADAS PELAS CÁRTULAS, 

OBRIGANDO-SE, COM O ENDOSSO, PELO PAGAMENTO DA MESMA 

MANEIRA QUE O EMITENTE. AUSÊNCIA DE PROTESTO QUE NÃO IMPEDE O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS. Recurso Cível, Nº 

71007762461, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 67 de 764



Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) Assim, rejeito a 

preliminar arguida. Passo a analise do mérito. O Requerido sustenta que 

não fez nenhum negócio com a parte requerente, e que o mesmo não 

apresentou nenhum objeto de negociação, não havendo comprovação ou 

um contrato de acordo firmado. Afirma ainda, que o crédito perseguido 

teria origem ilícita de agiotagem. Todavia, ao circular, o cheque se 

desvinculou do negócio subjacente, tornando-se inoponíveis as exceções 

pessoais em relação ao terceiro de boa-fé, considerados os princípios da 

autonomia e da abstração. Ou seja, com a existência de endosso na 

cártula, houve circulação do titulo, e nesse caso estaria dispensada a 

demonstração da causa jurídica subjacente, havendo a desvinculação do 

ato ou negócio jurídico que deu ensejo à sua criação, não sendo possível 

discussão acerca da causa da dívida. Na cobrança de cheque há que se 

considerar que se trata de título de crédito não causal que dispensa a 

declinação pelo credor da relação comercial ou causa debendi, cabendo à 

parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. O CPC/15 refere-se à prova como 

instrumento à formação do convencimento do julgador com vista ao 

provimento que lhe incumbe alcançar às partes. É o regular dever de 

produção da prova pelas partes, como dispõe o artigo 373 pelo qual 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Por estas razões, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar o 

reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 11.700,00 (onze mil, e 

setecentos reais), devidamente corrigido a partir da data de emissão e 

juros desde a citação válida pelo índice INPC. Sem custas ou honorários, 

nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002817-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002817-58.2019.8.11.0006. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA em desfavor de 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME, alegando 

ser credor do autor do valor de R$ 20.430,00 (vinte mil, quatrocentos e 

trinta reais), representado por meio dos cheques nº SA-000010, 

SA-000011, do Banco Itaú, cheque nº 000038, do Banco Caixa, cheques 

nº 000130, 000132, 000140, 000133, 000131, do Banco Sicredi e cheque 

nº 850062, do Banco do Brasil. Ocorre que tais cheques foram devolvidos 

pelo motivo 28 – (a associada deve comunicar o SPC imediatamente após 

o recebimento do cheque devolvido por um destes motivos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. O Requerido apresentou contestação, 

suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que nunca foi 

parte no ato jurídico, vez que não recebeu o cheque em questão e ainda 

não é o emitente do mesmo. Ocorre que, nos termos do artigo 51 da Lei 

7357/85, todos os obrigados respondem solidariamente para com o 

portador do cheque. Infere-se da cártula a assinatura do requerido Auto 

Escola Santo Antônio, na pessoa do seu representante Daniel Egues de 

Macedo, no verso do cheque de forma que é parte legítima para responder 

pelas dívidas representadas pelas mesmas, uma vez que endossou os 

títulos mediante a assinatura aposta ao verso dos cheques, obrigando-se 

pelo pagamento, portanto, da mesma maneira que o emitente. Neste 

sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE 

PRESCRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENDOSSANTE AFASTADA, POIS 

É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS REPRESENTADAS 

PELAS CÁRTULAS, OBRIGANDO-SE, COM O ENDOSSO, PELO 

PAGAMENTO DA MESMA MANEIRA QUE O EMITENTE. AUSÊNCIA DE 

PROTESTO QUE NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS. 

Recurso Cível, Nº 71007762461, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) 

Assim, rejeito a preliminar arguida. Passo a analise do mérito. O Requerido 

sustenta que não fez nenhum negócio com a parte requerente, e que o 

mesmo não apresentou nenhum objeto de negociação, não havendo 

comprovação ou um contrato de acordo firmado. Afirma ainda, que o 

crédito perseguido teria origem ilícita de agiotagem. Todavia, ao circular, o 

cheque se desvinculou do negócio subjacente, tornando-se inoponíveis as 

exceções pessoais em relação ao terceiro de boa-fé, considerados os 

princípios da autonomia e da abstração. Ou seja, com a existência de 

endosso na cártula, houve circulação do titulo, e nesse caso estaria 

dispensada a demonstração da causa jurídica subjacente, havendo a 

desvinculação do ato ou negócio jurídico que deu ensejo à sua criação, 

não sendo possível discussão acerca da causa da dívida. Na cobrança de 

cheque há que se considerar que se trata de título de crédito não causal 

que dispensa a declinação pelo credor da relação comercial ou causa 

debendi, cabendo à parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. O CPC/15 

refere-se à prova como instrumento à formação do convencimento do 

julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. É o 

regular dever de produção da prova pelas partes, como dispõe o artigo 

373 pelo qual compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e 

ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Por 

estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para 

condenar o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 20.430,00 

(vinte mil, quatrocentos e trinta reais), devidamente corrigido a partir da 

data de emissão e juros desde a citação válida pelo índice INPC. Sem 

custas ou honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002820-13.2019.8.11.0006. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA em desfavor de 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME, alegando 

ser credor do autor do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) 

representado por meio dos cheques nº 850016, 850018, 850019, 850020, 

do Banco do Brasil e cheque nº 000676, do Banco HSBC. Ocorre que tais 
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cheques foram devolvidos pelo motivo 44 – (cheque prescrito). No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. O Requerido apresentou contestação, 

suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que nunca foi 

parte no ato jurídico, vez que não recebeu o cheque em questão e ainda 

não é o emitente do mesmo. Ocorre que, nos termos do artigo 51 da Lei 

7357/85, todos os obrigados respondem solidariamente para com o 

portador do cheque. Infere-se da cártula a assinatura do requerido Auto 

Escola Santo Antônio, na pessoa do seu representante Daniel Egues de 

Macedo, no verso do cheque de forma que é parte legítima para responder 

pelas dívidas representadas pelas mesmas, uma vez que endossou os 

títulos mediante a assinatura aposta ao verso dos cheques, obrigando-se 

pelo pagamento, portanto, da mesma maneira que o emitente. Neste 

sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE 

PRESCRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENDOSSANTE AFASTADA, POIS 

É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS REPRESENTADAS 

PELAS CÁRTULAS, OBRIGANDO-SE, COM O ENDOSSO, PELO 

PAGAMENTO DA MESMA MANEIRA QUE O EMITENTE. AUSÊNCIA DE 

PROTESTO QUE NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS. 

Recurso Cível, Nº 71007762461, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) 

Assim, rejeito a preliminar arguida. Passo a analise do mérito. O Requerido 

sustenta que não fez nenhum negócio com a parte requerente, e que o 

mesmo não apresentou nenhum objeto de negociação, não havendo 

comprovação ou um contrato de acordo firmado. Afirma ainda, que o 

crédito perseguido teria origem ilícita de agiotagem. Todavia, ao circular, o 

cheque se desvinculou do negócio subjacente, tornando-se inoponíveis as 

exceções pessoais em relação ao terceiro de boa-fé, considerados os 

princípios da autonomia e da abstração. Ou seja, com a existência de 

endosso na cártula, houve circulação do titulo, e nesse caso estaria 

dispensada a demonstração da causa jurídica subjacente, havendo a 

desvinculação do ato ou negócio jurídico que deu ensejo à sua criação, 

não sendo possível discussão acerca da causa da dívida. Na cobrança de 

cheque há que se considerar que se trata de título de crédito não causal 

que dispensa a declinação pelo credor da relação comercial ou causa 

debendi, cabendo à parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. O CPC/15 

refere-se à prova como instrumento à formação do convencimento do 

julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. É o 

regular dever de produção da prova pelas partes, como dispõe o artigo 

373 pelo qual compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e 

ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Por 

estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para 

condenar o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 9.500,00 

(nove mil e quinhentos reais), devidamente corrigido a partir da data de 

emissão e juros desde a citação válida pelo índice INPC. Sem custas ou 

honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CECILIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006919-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CECILIO BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA proposta 

por JOSÉ CECÍLIO BATISTA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

informando que é idoso e analfabeto e realizou abertura de conta na 

agencia Requerida no intuito de receber benefício previdenciário. Narra 

que observou vários descontos indevidos em sua conta, referentes à 

Cesta Bradesco Expresso, Bradesco Vida Previdência, Seguro Aqui, 

Bradesco Auto/RE, cujos serviços não foram contratados pelo autor. A 

tutela antecipada requerida pelo autor foi deferida, determinando a 

abstenção dos descontos dos serviços supracitados. (ID 27489284). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o autor tenha aberto conta corrente e 

não conta salário; que autor tenha contratado os demais serviços, bem 

como que o contrato de abertura de conta do autor previa o desconto das 

tarifas mencionadas na exordial. O Requerido não trouxe aos autos 

contrato de abertura de conta, tampouco comprovou que o autor tenha 

contratado os serviços, de Cesta Bradesco Expresso, Bradesco Vida 

Previdência, Seguro Aqui, Bradesco Auto/RE, a justificar tal cobrança, ou 

que a previsão da tarifa estivesse expressa no contrato de abertura de 

conta, uma vez que o Requerido não o juntou aos autos. Considerando 

que houve privação de parte do benefício pela Requerida, ante o débito 

das tarifas e demais encargos, é de ser restituído o valor descontado 

indevidamente, em dobro, conforme entendimento jurisprudencial: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇAO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. CONTA ABERTA COM INTUITO DE 

RECEBIMENTO DE PROVENTOS. DÉBITO ORIUNDO DA COBRANÇA DE 

ENCARGOS E TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA. DANO MORAL 

OCORRENTE. AUTORA PRIVADA DE PARTE DE SUA APOSENTADORIA. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRS. Recurso Cível Nº 

71005953153, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) APELAÇÃO 

CIVIL- AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER- ADMISSIBILIDADE- DÉBITO EM CONTA 

SALÁRIO DE TARIFA BANCÁRIA – CESTA BÁSICA- APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- SÚMULA STJ 297. INVERSÃO 

ÔNUS PROBATÓRIO. LANÇAMENTO EFETUADO PELO BANCO- PROVA 

DO ERRO- SÚMULA 322/STJ- PRESCINDIBILIDADE - PRÁTICA BANCÁRIA 

EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL HÁ 

MAIS DE DEZ ANOS - INTELIGÊNCIA DO PAR. ÚNICO DO ART. 42 CDC E 

ART. 2º, INC - I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006 - VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS RECONHECIDOS - PAGAMENTO COMPULSÓRIO DE VERBA 

PROIBIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - 

CONDENAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS - 

QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- 

RECURSO IMPROCEDENTE- PRECEDENTES STJ E TJMT.A conta-salário é 

isenta de tarifas e a sua aberta ocorre somente por iniciativa do 
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empregador, responsável pela identificação do beneficiário (o titular da 

conta), nos termos das resoluções n. 3.402/2006 e n. 3.424/2006, 

editadas pelo Banco Central Do Brasil, por meio do Conselho Monetário 

Nacional. Precedentes STJ.Segundo a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos, quanto a 

devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de 

comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda 

o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.Para se determinar 

a repetição do indébito deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou 

negligência para com os deveres da função, como determinam o art. 42, 

Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o 

inciso I do art. 2º, inc. I da Resolução CMN nº 3.402/2006, esta ainda em 

vigor. Precedentes STJ e TJMT.O valor fixado a título de danos morais, 

decorrentes da cobrança ilícita de tarifas bancárias em conta salário, deve 

cumprir dupla finalidade: ressarcimento do injusto e indevido pagamento 

compulsório imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, 

evitando-se novas ocorrências.In casu, a Autora Apelada merece receber 

os valores ilicitamente debitados em sua conta salário, posto que o Banco 

Apelante descumpriu continuadamente a Resolução CMN nº 3.402/2006, 

que veda expressamente a cobrança de tarifa bancária em conta salário, 

a qual somente pode ser aberta pelo Empregador. Precedentes STJ.A 

repetição deverá ser em dobro, face a ilegalidade da cobrança continuada 

de verba não devida, cujo pagamento se deu de forma compulsória, uma 

vez que a Autora correntista não possuía meios efetivos de deixar de 

pagar o que não era devido, senão através do exercício do livre acesso 

ao Judiciário. Precedentes TJMT e STJ.Há dano moral evidente, in casu, 

diante do descumprimento deliberado e continuado da Resolução CMN e o 

desrespeito à condição de hipossuficiente da Autora correntista, que 

recebia menos de um salário mínimo na conta salario e as tarifas 

bancárias ilicitamente debitadas causavam prejuízo à sua economia 

pessoal. Precedentes TJMT e STJ.O valor de R$7.880,00- (sete mil 

oitocentos e oitenta reais), fixado a título de reparação aos danos morais, 

mostrou-se razoável e proporcional, adequado ao grau de culpa e porte 

econômico do Banco Apelante, ao nível sócio-econômico da Autora 

Apelada, bem como sincronizando a realidade da vida com as 

peculiaridades do caso concreto, conforme os brocardos mihi factum 

dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e jura novit cúria (o juiz 

é que conhece o direito). Precedentes STJ. (TJMT. Ap 65493/2016, DRA. 

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhido. Ante o exposto, decido: a) Confirmar a liminar 

concedida; b) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado de Cesta Bradesco 

Expresso, Bradesco Vida Previdência, Seguro Aqui, Bradesco Auto/RE; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; d) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante, a titulo de danos materiais, os valores referentes o valor 

de R$ 1.551,68 (um mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e 

oito centavos), sem prejuízo das parcelas descontadas após o 

ajuizamento da ação, em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE GUALBERTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001619-83.2019.8.11.0006. Processo nº 1001619-83.2019.8.11.0006. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. A parte promovente pleiteia indenização por danos morais 

em decorrência de ato ilícito, ao argumento de que realizou empréstimo 

consignado junto à reclamada, que deveria ser pago em 51 (cinquenta e 

uma) parcelas mensais, sendo que todas foram devidamente quitadas, 

através de desconto em folha de pagamento. Afirma, contudo, que esta 

sendo cobrado por mais 04 (quatro) parcelas, tendo recebido inclusive 

aviso de negativação. Nota-se que a reclamada, apesar de ter sido citada, 

não compareceu à sessão de conciliação e apesar de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim, deve ser imposto os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. Contudo, 

apesar do requerido ser revel nos presentes autos, à revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Dessa forma, o requerido contesta as 

alegações do requerente, alegando que o débito ensejador dos 

descontos, é decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz, que o 

contrato n. 221803369, foi refinanciado em 27/12/2013, passando a ter o 

nº 231996793, no valor de R$ 16.480,92 (dezesseis mil, quatrocentos e 

oitenta reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 60 (sessenta) 

parcelas de R$ 516,65 (quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco 

centavos). Dessa forma afirma que os descontos e as cobranças são 

legítimas, já que o autor contratou empréstimo consignado, e o refinanciou 

para pagamento em mais parcelas, sendo o débito cobrado legítimo. Como 

se vê através dos documentos anexados com a contestação, o requerido 

trouxe aos autos Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado, 

com autorização para desconto em folha de pagamento, devidamente 
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assinado pelo autor, bem como documentos pessoais apresentados no 

momento da contratação, comprovando assim, a contratação e o débito, o 

que justifica os descontos e cobranças realizadas. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004267-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004267-36.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante a declaração de inexistência de débito, bem como, indenização 

por danos morais, ao argumento de que pretendia solicitar o cancelamento 

do serviço porque iria mudar de endereço, quando foi informado da 

possibilidade de mudança do sinal para o novo endereço sem a 

necessidade de cancelamento, o que foi solicitado, e nunca foi cumprido 

pela reclamada, que continuou cobrando por serviço não prestado, já que 

não transferiu o mesmo para novo endereço, em flagrante falha na 

prestação do serviço. Afirma ainda, que teve inclusive seu nome 

negativado, em razão do não pagamento das faturas de abril e maio de 

2017, mesmo tendo solicitado o cancelamento da cobrança das mesmas, 

já que não utilizou dos serviços prestados. A requerida contesta, 

informando que os valores cobrados estariam corretos já que não existe 

nenhum pedido de cancelamento ou de mudança de endereço, sendo que 

a linha fora cancelada por falta de pagamento. Aduz, que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte requerente. Em que pese às 

alegações da parte promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir 

as alegações da promovente. Isso porque o reclamante trouxe aos autos 

protocolos de atendimento, bem como a reclamada confirma que houve a 

contestação das faturas cobrados. Ainda, a promovida não trouxe aos 

autos nenhuma prova ou alegação, capaz de comprovar que o serviço foi 

prestado normalmente, bem como, que não houve pedido de mudança de 

endereço, ou seja, quer se eximir da responsabilização pela má prestação 

dos serviços que oferece aos seus clientes e da insegurança gerada ao 

consumidor, sem trazer aos autos absolutamente nada, apenas meras 

alegações. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a 

parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço e da 

negativação do nome da requerente, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a  -

-__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001053-37.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 
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apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que realizou empréstimo consignado junto à reclamada, no valor de 

R$14.000,00 (quatorze mil reais), que seria mensalmente descontado 

diretamente da folha de pagamento do Autor o valor de R$ 305,00 

(trezentos e cinco reais), afirmando que os descontos em folha de 

pagamento estavam ocorrendo normalmente, quando foi surpreendido com 

a negativação do seu nome. Nota-se que a reclamada, apesar de ter sido 

citada, não compareceu à sessão de conciliação e apesar de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim, deve ser imposto os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. Contudo, 

apesar do requerido ser revel nos presentes autos, à revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Dessa forma, o requerido contesta as 

alegações do requerente, alegando que o débito ensejador dos 

descontos, é decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz, que 

foi realizado contrato de empréstimo consignado, sob o n. 236083490, 

afirmando que o mesmo foi refinanciado por três vezes e que as parcelas 

não estão sendo pagas, o que acabou por gerar a inserção do contrato 

ora reclamado nos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma afirma que 

as cobranças são legítimas, já que o autor contratou empréstimo 

consignado, e o refinanciou para pagamento em mais parcelas, sendo o 

débito cobrado legítimo. Contudo, como se vê através dos documentos 

anexados com a contestação, o requerido trouxe aos autos somente a 

Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado, com autorização 

para desconto em folha de pagamento, não trazendo qualquer 

comprovação de que existiram refinanciamentos, e nem mesmo qualquer 

prova de que os valores não estão sendo pagos, já que o contrato é para 

desconto em folha, e o próprio reclamante comprovou descontos em sua 

folha de pagamento. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da reclamante, já que o contrato é para pagamento 

com desconto em folha salarial e estão ocorrendo descontos, conforme 

comprovado pelo reclamante. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já que a ré não 

fez prova de que os débitos estão abertos, já que o contrato é para 

desconto em folha. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos 

da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII 

e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) determinar a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito; 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006953-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006953-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARLINDA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ARLINDA MOREIRA DA SILVA em desfavor 

de OI S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de por um débito 

no valor de R$ 136,96 (cento e noventa e três reais e noventa e seis 

centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pedido de prescrição 

da parte autora, já que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

reconheceu o caráter subjetivo da prescrição, como se pode inferir de 

seu artigo 27, segundo o qual, havendo acidente de consumo, o prazo 

prescricional de cinco anos tem início com o conhecimento do dano e de 

sua autoria, senão confira-se: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Surge, assim, 

um novo dimensionamento da prescrição, valorizando a questão da 

informação e a boa-fé objetiva. Por todo o exposto não acolho a referida 

preliminar de mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 
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direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006917-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006917-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL CEBALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA proposta 

por MANOEL CEBALHO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

informando que é analfabeta e realizou abertura de conta na agencia 

Requerida no intuito de receber benefício previdenciário. Narra que 

observou vários descontos indevidos em sua conta, cesta bradesco 

expresso, cartão crédito anuidade, vesta clássic I e Bradesco vida e 

previdência, cujos serviços não foram contratados pela autora. A tutela 

antecipada requerida pelo autor foi deferida, determinando a abstenção 

dos descontos dos serviços supracitados. (ID 27488694). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo que a autora tenha contratado os demais 

serviços, bem como que o contrato de abertura de conta do autor previa o 

desconto das tarifas mencionadas na exordial. O Requerido não trouxe 

aos autos contrato de abertura de conta, tampouco comprovou que o 

autor tenha contratado os serviços de cesta fácil econômica, cartão 

crédito anuidade, Bradesco vida e previdência e Tarifas bancárias 

Enacros/Extratos ou que a previsão da tarifa estivesse expressa no 

contrato de abertura de conta, uma vez que o Requerido não o juntou aos 

autos. Considerando que houve privação de parte do benefício pela 

Requerida, ante o débito das tarifas e demais encargos, é de ser restituído 

o valor descontado indevidamente, em dobro, conforme entendimento 

jurisprudencial: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇAO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. CONTA ABERTA COM INTUITO DE 

RECEBIMENTO DE PROVENTOS. DÉBITO ORIUNDO DA COBRANÇA DE 

ENCARGOS E TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA. DANO MORAL 

OCORRENTE. AUTORA PRIVADA DE PARTE DE SUA APOSENTADORIA. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRS. Recurso Cível Nº 

71005953153, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) APELAÇÃO 

CIVIL- AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER- ADMISSIBILIDADE- DÉBITO EM CONTA 

SALÁRIO DE TARIFA BANCÁRIA – CESTA BÁSICA- APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- SÚMULA STJ 297. INVERSÃO 

ÔNUS PROBATÓRIO. LANÇAMENTO EFETUADO PELO BANCO- PROVA 

DO ERRO- SÚMULA 322/STJ- PRESCINDIBILIDADE - PRÁTICA BANCÁRIA 

EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL HÁ 

MAIS DE DEZ ANOS - INTELIGÊNCIA DO PAR. ÚNICO DO ART. 42 CDC E 

ART. 2º, INC - I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006 - VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS RECONHECIDOS - PAGAMENTO COMPULSÓRIO DE VERBA 

PROIBIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - 

CONDENAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS - 

QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- 

RECURSO IMPROCEDENTE- PRECEDENTES STJ E TJMT.A conta-salário é 

isenta de tarifas e a sua aberta ocorre somente por iniciativa do 

empregador, responsável pela identificação do beneficiário (o titular da 

conta), nos termos das resoluções n. 3.402/2006 e n. 3.424/2006, 

editadas pelo Banco Central Do Brasil, por meio do Conselho Monetário 

Nacional. Precedentes STJ.Segundo a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos, quanto a 

devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de 

comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda 

o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.Para se determinar 

a repetição do indébito deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou 

negligência para com os deveres da função, como determinam o art. 42, 

Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o 

inciso I do art. 2º, inc. I da Resolução CMN nº 3.402/2006, esta ainda em 

vigor. Precedentes STJ e TJMT.O valor fixado a título de danos morais, 

decorrentes da cobrança ilícita de tarifas bancárias em conta salário, deve 
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cumprir dupla finalidade: ressarcimento do injusto e indevido pagamento 

compulsório imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, 

evitando-se novas ocorrências.In casu, a Autora Apelada merece receber 

os valores ilicitamente debitados em sua conta salário, posto que o Banco 

Apelante descumpriu continuadamente a Resolução CMN nº 3.402/2006, 

que veda expressamente a cobrança de tarifa bancária em conta salário, 

a qual somente pode ser aberta pelo Empregador. Precedentes STJ.A 

repetição deverá ser em dobro, face a ilegalidade da cobrança continuada 

de verba não devida, cujo pagamento se deu de forma compulsória, uma 

vez que a Autora correntista não possuía meios efetivos de deixar de 

pagar o que não era devido, senão através do exercício do livre acesso 

ao Judiciário. Precedentes TJMT e STJ.Há dano moral evidente, in casu, 

diante do descumprimento deliberado e continuado da Resolução CMN e o 

desrespeito à condição de hipossuficiente da Autora correntista, que 

recebia menos de um salário mínimo na conta salario e as tarifas 

bancárias ilicitamente debitadas causavam prejuízo à sua economia 

pessoal. Precedentes TJMT e STJ.O valor de R$7.880,00- (sete mil 

oitocentos e oitenta reais), fixado a título de reparação aos danos morais, 

mostrou-se razoável e proporcional, adequado ao grau de culpa e porte 

econômico do Banco Apelante, ao nível sócio-econômico da Autora 

Apelada, bem como sincronizando a realidade da vida com as 

peculiaridades do caso concreto, conforme os brocardos mihi factum 

dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e jura novit cúria (o juiz 

é que conhece o direito). Precedentes STJ. (TJMT. Ap 65493/2016, DRA. 

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhido. Ante o exposto, decido: a) Confirmar a liminar 

concedida; b) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente aos serviços não contratados, cesta fácil 

econômica, cartão crédito anuidade, Bradesco vida e previdência e 

Tarifas bancárias Enacros/Extratos; c) CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; d) 

CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, a titulo de danos 

materiais, os valores referentes o valor de R$ 1.329,73 (hum trezentos e 

vinte e nove reais e setenta e três centavos), sem prejuízo das parcelas 

descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006922-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1006922-78.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por MARIA SEBASTIANA ALVES DE SOUSA em desfavor de 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, alegando, em suma, que o 

Requerido realizou descontos em sua conta bancária de serviços não 

contratados. Concedido os efeitos da tutela antecipada determinando a 

suspenção dos descontos pelo requerido sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 limitado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, 

nos termos do art.54, paragrafo único. Não há o que se falar em falta de 

interesse de agir em virtude do cancelamento do seguro, uma vez que 

este ocorreu após a notificação realizada pela autora, bem como porque 

não houve restituição dos valores descontados, cujo tema é objeto do 

mérito da demanda, por esta razão, rejeito a preliminar suscitada Passo à 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Em 

sua contestação, o Requerido aduz que a parte autora não comprovou 

que não contratou o serviço de seguro, sustenta pela inexistência de 

danos morais e pugna pela improcedência da demanda. Ocorre que no 

caso em apreço o ônus da prova incumbia ao fornecedor que, em 

eventual contratação, teria em seu poder o referido contrato. Todavia, o 

demandado não trouxe aos autos provas da contratação. Sendo assim, 

restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, 

sendo a procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a 

cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano 

moral indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício 
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previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que 

ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das suas 

necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 

concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) Confirmar a liminar concedida; b) CONDENAR o Requerido ao 

pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 

da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; c) CONDENAR o 

Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado indevidamente da 

conta do autor, no montante de R$ 79,80 ((setenta e nove Reais e oitenta 

centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da 

ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação 

válida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005881-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DUARTE DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVADAVIO ANTUNES MENACHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005881-76.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANE DUARTE DE LIRA 

REQUERIDO: RIVADAVIO ANTUNES MENACHO DE OLIVEIRA Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA CHEQUE PRESCRITO ajuizada por LUCIANE 

DUARTE DE LIRA em face de RIVADAVIO ANTUNES MENACHO DE 

OLIVEIRA, na qual a parte autora objetiva receber a importância R$ 

2.875,58 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos), referentes a negócios entabulados entre as partes, que não 

foram corretamente adimplidos pelo demandado. Assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do 

Código de Processo Civil, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido RIVADAVIO 

ANTUNES MENACHO DE OLIVEIRA, citado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, razão pela 

qual decreto sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. O artigo 

373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. A autora juntou aos autos cheques de titularidade da parte autora 

corroborando suas alegações, ao passo que a Requerida não comprovou 

que tenha quitado o débito. Tenho que razão assiste à parte autora, uma 

vez que não houve pelo reclamado impugnação aos fatos narrados na 

inicial. Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para 

condenar o demandado a pagar à reclamante o valor de R$ 2.875,58 (dois 

mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 

referentes ao débitos existente entre as partes e o valor de 575,12 

(quinhentos e setenta e cinco reais e doze centavos) a título de perdas e 

danos experimentados pela parte autora, todos devidamente corrigidos a 

partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a 

partir da citação pelo índice INPC. Sem custas ou honorários, nesta fase 

(Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. DIONE 

MAIKON QUINTÃO DA SILVA Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006188-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006188-30.2019.8.11.0006. REQUERENTE: KATIANE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por KATIANE DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que é 

correntista da reclamada e que começou a receber faturas em sua 

residência que demonstravam débitos em sua conta corrente referente a 

um cartão de crédito, contudo, não possui este serviço e não tem débitos 

motivo pelo qual não se preocupou, contudo, a reclamada realizou a 

inscrição no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 94,10 

(noventa e quatro reais e dez centavos). A reclamada contesta de forma 

genérica alegando que o débito é devido, bem como não houve a 

contestação administrativa. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto a preliminar de 

incompetência territorial por ausência de comprovante de endereço em 

nome próprio o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de 

INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e 

residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a 

obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples 

indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, 

demonstra-se que o comprovante de residência não é documento 

essencial à propositura da demanda, de forma a causar a extinção do 

feito, tendo em vista que não está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 

do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 

1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. AGRAVO INTERNO 

PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. 

ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, 

do artigo282, do CPC, determina que basta a mera indicação do endereço 
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da parte autora para recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória 

a juntada do comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) 

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar de falta de documento 

essencial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio. 

FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. Pois bem. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, vez que a parte autora informa que é 

cliente da reclamada, contudo, não possui o referido débito negativado. 

Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). No caso, esses elementos me autorizam a 

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

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado do valor de R$ 

94,10 (noventa e quatro reais e dez centavos); b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006558-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006558-43.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos, 

a parte reclamante requer a desistência da demanda, postulando pela sua 

homologação. Posto isso, Homologo a desistência e julgando extinto o feito 

sem resolução do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, 

inciso VIII do NCPC. Arquive-se. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006557-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006557-58.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos, 

a parte reclamante requer a desistência da demanda, postulando pela sua 

homologação. Posto isso, Homologo a desistência e julgando extinto o feito 

sem resolução do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, 

inciso VIII do NCPC. Arquive-se. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DUARTE DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006136-68.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 
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Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006140-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORIELTON PIRES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006140-08.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006137-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DUARTE DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006137-53.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006147-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA OTTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006147-97.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 
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custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006150-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CEBALHO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006150-52.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006690-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA CAMILA AIRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006690-03.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A requerida 

por sua vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência. Como se 

vê através dos documentos anexados com a contestação, a requerida 

trouxe aos autos Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal, 

devidamente assinado pela requerente, comprovando assim, a 

contratação e o débito, o que justificou o encaminhamento do nome da 

promovente ao rol de inadimplentes. A reclamante manifestou-se 

requerendo a extinção do feito, alegando desistência. Contudo, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados pela requerida guardam grafia semelhante com 

aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. A autora não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles 

documentos e assinaturas constante nos referidos documentos não 

fossem da mesma, comprovando a contratação, o consumo e o débito. 

Uma vez provada à contratação, e não tendo a autora juntado nenhum 

comprovante de pagamento dos débitos, resta provada também a 

existência dos débitos que originaram a negativação. Dessa maneira, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Quanto ao pedido de extinção do feito, ante a 

desistência da ação por parte do Requerente, o mesmo não merece 

prosperar, tendo em vista os fortes indícios de litigância de má-fé, já que 

comprovada a contratação e a existência do débito, conforme enunciado 

90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006646-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006646-81.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as inscrições objeto da 

ação. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em 

parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002147-20.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que não contratou empréstimos consignados, não contratou cartão de 

crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. O requerido por sua 

vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, já que o autor utilizou o cartão 

de crédito contratado para realizar saques, onde o cliente solicita o saque 

e o valor é transferido para sua conta dentro do limite de crédito 

contratado em seu cartão. Sustentou que no presente caso, a parte 

autora solicitou que fossem efetuados saques, sendo transferidos para 

conta de titularidade do autor, como pode ser visto através dos 

comprovantes de TED, sendo que a fatura não foi paga por completo, 

somente havendo descontos mínimos, mantendo a inadimplência. Como se 

vê através dos documentos anexados com a contestação, o requerido 

trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de crédito consignado, 

devidamente assinado pelo requerente, bem como documentos pessoais 

apresentados por este no momento da contratação, comprovantes de TED 

e ainda faturas de utilização dos serviços, comprovando assim, a 

contratação e o débito, o que justifica os descontos realizados. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 
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da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 13 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003365-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003365-20.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que teve seu nome negativado, por divida paga. Afirma que realizou 

acordo para pagamento do débito em aberto e que todas as faturas foram 

pagas regularmente. A requerida por sua vez, contesta as alegações do 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato firmado com o requerente, e da inadimplência do mesmo. 

Aduz, que o débito que ensejou a inclusão de seu nome junto aos órgãos 

de restrição de crédito decorre do Contrato de Prestação de Serviços 

Odontológicos nº 191120, e não do parcelamento referente ao contrato de 

n. 214338 (7 parcelas de R$ 150,82), o qual está pago, conforme 

comprovantes anexados pelo próprio requerente. Afirma que a cobrança 

e a negativação são legítimas, ante a inadimplência da parte requerente, 

conforme faz prova através de contrato de prestação de serviço juntado, 

devidamente assinado pelo requerente. Contrato este diverso do que 

houve a comprovação de pagamento pelo autor. Aduz, que a negativação 

é legítima, ante a inadimplência. Examinando o conjunto probatório, 

verifica-se que a negativação efetivada no nome do autor foi referente ao 

debito do Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos nº 191120, 

com parcelas no valor de R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta 

centavos), totalizando R$ 170,40 (cento e setenta reais e quarenta 

centavos), bem como que não há nos autos comprovante de pagamento 

referente a este débito, motivo pelo qual não há que se falar em 

negativação ou cobrança indevidas. Uma vez provado o contrato de 

prestação de serviços, e tendo a requerida apontado que constam débitos 

sem pagamento, resta provada a existência dos débitos que originaram a 

negativação. Dessa maneira, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. 

Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 15 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001541-89.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Noticia a parte reclamante que a reclamada ofereceu uma 

mudança de plano telefônico, afirmando que a mesma seria sem nenhum 

custo, contudo em decorrência da falha na prestação dos serviços da 

reclamada, foi negativado por debito referente a multa por quebra 

contratual de fidelização, da qual não concorda, tendo em vista que não 

solicitou cancelamento do plano e sim lhe foi oferecido mudança de plano 

sem nenhum custo. Em se tratando de relação de consumo, a hipótese 

sub judice é disciplinada pelos princípios e normas de ordem pública e 

interesse social constantes do Código de Defesa do Consumidor – CDC, 

os quais exigem que o fornecedor, ou prestador de serviço, dê todas as 

informações adequadas e claras a respeito do contrato, a fim de que o 

consumidor tome conhecimento efetivo de seu conteúdo (artigo 6º, inciso 

III, da Lei 8.078/90). A reclamada contesta alegando que foi realizada a 

migração de plano, e que o cliente ficou ciente de cobrança da multa por 

fidelização, já que trocou de plano antes do término do período de 

fidelização, o que justifica a cobrança da multa por quebra contratual. É de 

se ressaltar ainda, que as cláusulas que estabelecem as normas de 

fidelização nos contratos de prestação de serviços telefônicos, 

encontram-se fixadas de forma ilegal e ilícitas, senão porque afigura-se 

abusiva a cláusula penal precípua à fidelização ou o pagamento de multa 

pela resolução do contrato por subtrair do consumidor direito de encerrar 

a relação contratual, colocando prestador de serviço em vantagem 

exagerada, cuja prática é vedada pelo inciso I do artigo 39 do CPC, sendo 

assim nula de pleno direito, segundo preconizado no artigo 51, inciso VI e 

§ 1° do mesmo diploma legal. Além disso, tal cláusula acarreta restrição à 

concorrência e onerosidade excessiva ao consumidor, já que ele fica 

obrigado a manter-se fiel, mesmo que o serviço não esteja sendo prestado 

satisfatoriamente, isso é a escravidão econômica. Portanto, verificada, 

porém, a ocorrência de abusividade e/ou ilegalidade da cláusula de 

fidelização, torna-se possível a revisão desde o início da relação negocial, 

a fim de se afastar, também, a antijuridicidade que maculou as avenças 

anteriores, e no presente caso deverá a Reclamante socorrer-se do 

Código de Defesa do Consumidor Pátrio, dessa forma, reconheço como 

abusivas a referida cobrança. Impende ressaltar que diante das provas 

apresentadas, restou verossímil as assertivas da parte Autora, no sentido 
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de que a reclamada passou a efetuar cobranças de valores muito 

superiores ao contratado em total dissonância ao pacote de franquia 

convencionado. Ressalte-se, que por se tratar de relação de consumo, a 

oferta é vinculativa, e deve a parte Reclamada assegurar informações 

precisas e ostensivas, entendendo-se por enganosa a publicidade que 

induza o consumidor em erro, critérios que se extraem da conjugação dos 

artigos 31 e 37, §1º do CDC. Nesse caso deverá a parte Autora 

socorrer-se da inversão do ônus da prova, segundo dispõe o art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor Pátrio, cabendo a demandada a 

demonstração de que o serviço era devidamente prestado e a plena 

utilização do terminal pelo consumidor no período noticiado, do que, 

efetivamente, não se desincumbiu. Nesse passo, sendo a avença 

rescindida pela falha na prestação dos serviços daquela, não pode exigir 

a multa rescisória pela extinção do vínculo obrigacional a que deu causa, 

de forma que se mostra ilegal sua cobrança. Com efeito, merece 

aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos. (negritei). 

Destarte, a situação vivenciada pela Reclamante decorrente do defeito na 

prestação do serviço por parte da Reclamada, seja pelas cobranças 

indevidas em dissonância ao pactuado, seja pela negativa de atendimento 

as reiteradas reclamações do consumidor, resta patente a aflição e 

sofrimento psicológico por uma situação de impotência provocada pela 

Reclamada, demonstrando-se dessa forma, que tais atos, são 

potencialmente lesivos ao consumidor e gera responsabilidade para a 

empresa pelo simples fato da violação (danum in re ipsa), sendo tudo isso 

passível de indenização. Além do que, no presente caso houve a 

negativação do nome do requerente, em relação a multa por fidelização 

contratual. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova Ante o exposto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, e 330, I, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão 

contida na inicial para: a) declarar a ilegalidade das cobranças dos 

débitos/multa no valor de R$ 687,38 (seiscentos e oitenta e sete reais e 

trinta e oito centavos), e, b) b) condenar a reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a título 

de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 15 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FLORENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001558-28.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, que cortou o serviço de tv por assinatura contratado, 

permanecendo somente o sinal de internet. Bem como, afirma que houve 

cobrança além do contratado por parte da reclamada, já que no dia 

12/06/2017, teria entrado em contato com a mesma e recebeu um 

desconto, passando a pagar pelos serviços o valor de R$ 98,87 (noventa 

e oito reais e oitenta e sete centavos), ao invés de R$ 131,69 (cento e 

trinta e um reais e sessenta e nove centavos), e após alguns meses os 

valores das cobranças voltaram a subir. Não tem prova de pagamento das 

faturas. Empresa comprovou a inadimplência. Corte legal - exercício 

regular de direito - improcedência Da análise dos autos, verifica-se que a 

reclamada confirma que ocorrera a ausência de conexão da tv por 

assinatura contratada, porém alegou e comprovou o corte por 

inadimplência da reclamante, que pagava as faturas com atraso 

considerável, gerando a suspensão dos serviços, sustentando que o 

corte é legal, bem como que agiu em exercício regular de direito. A 

reclamada comprova ainda, que o desconto oferecido para pagamento no 

valor de R$ 98,87 (noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) era 

válido por somente 06 meses, bem como comprova que o pagamento 

nesse valor ocorreu normalmente nos meses de julho a dezembro de 

2017, e posteriormente a cobrança voltou para o valor normal, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. No que se refere ao fato em 

que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo 

do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível. Neste caso, o reclamante 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Dessa maneira, 

ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação, o que confirma a cobrança e o corte 

dos serviços de forma regular. Uma vez demonstrada à cobrança regular, 

com desconto válido por somente 06 meses, bem como que as faturas 

foram pagas com atraso o que motivou a suspensão do sinal da tv por 

assinatura, não é cabível o pleito indenizatório. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONATA RODRIGUES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001930-74.2019.8.11.0006. Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. A parte promovente, 

pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao 

argumento de que não contratou empréstimo consignado, sustentando que 

vem sofrendo descontos em sua folha salarial, devido a um débito que não 

reconhece. O requerido por sua vez, contesta as alegações do 

requerente, alegando que o débito ensejador da cobrança é decorrente de 

contrato firmado entre as partes. Aduz, que a cobrança é legítima, já que o 

autor recebeu em sua conta o valor referente ao empréstimo contratado. 

Contudo, a parte Reclamada não trouxe qualquer documentação 

comprobatória das suas alegações, especialmente o contrato/termo de 

adesão, para pelo menos se aferir a existência ou não da contratação, 

seus termos, dentre outros aspectos. Dessa forma, conclui-se que a parte 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, 

desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC. A parte Ré não trouxe 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte 

Reclamante. Não demonstra a licitude da cobrança que fez ao longo de 

anos, o que lhe competia em face da relação de consumo que se 

estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Dessa 

forma, não havendo provas acerca da contratação do empréstimo 

consignado, não resta outra medida, a não ser declarar a nulidade da 

cobrança e determinar a devolução na forma simples, da quantia de R$ 

2.136,96 (dois mil, cento e trinta e seis reais e noventa e seis centavos). 

Quanto à reparação por dano moral, é cediço que a responsabilidade da 

Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Verifica-se que houve falha na prestação do 

serviço, no que se refere cobrança sistemática de débitos não 

contratados na folha de pagamento do Reclamante de forma ilegítima. A 

cobrança indevida está provada, conforme se verifica do extrato da 

pensão previdenciária do Reclamante juntados com a inicial. A situação 

vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que 

ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, 

especialmente porque a Reclamante foi cobrada indevidamente no seu 

benefício previdenciário ao longo de anos, e necessitou contratar 

advogado para bater às portas do Judiciário para ver solucionado o seu 

caso. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa), 

pois o dano se extrai da verificação da conduta. Para a fixação do valor 

da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios 

a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante 

pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades, 

geradoras de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte e 

efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da Reclamante. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, opino 

pela procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para declarar a nulidade da cobrança de empréstimo na 

folha de pagamento do Autor e condenar a Reclamada a restituir ao 

Reclamante a quantia de R$ 2.136,96 (dois mil, cento e trinta e seis reais e 

noventa e seis centavos), referente aos descontos realizados, 

atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, opino pela condenação 

da Reclamada ao pagamento ao Reclamante de indenização por danos 

morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data 

do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de dezembro 

de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON BILLY SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001707-24.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. O caso se refere à reclamação 

com pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais, 

visando a parte Reclamante ser compensada pela falha na prestação do 

serviço da Reclamada, diante do fato da suspensão do serviço 

contratado, tv por assinatura, mesmo tendo a parte autora por diversas 

vezes se esforçado para comprovar os pagamentos das faturas 

regularmente. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Em defesa a Reclamada argumentou que o autor 

não traz provas de suas alegações, pois somente juntou protocolos 

automáticos, que não são capazes de comprovar que ficou sem sinal de 

televisão. Afirma ainda que mesmo que houvesse a suspensão dos 

serviços, tal fato não é capaz de gerar o alegado dano moral, tendo em 

vista que se trata de mero aborrecimento. Da análise dos autos, verifico 

que a parte autora acosta inúmeros protocolos solicitando a regularização 

do sinal da tv por assinatura, bem como demonstra o regular pagamento 

das faturas através do extrato juntado aos autos, que não fora impugnado 

pela reclamada. No caso, trata-se de relação de consumo lato sensu, 

ficando caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse 

defeito. Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 
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relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente caso. Logo, não 

tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi prestado corretamente, 

ônus do qual lhes competia, tornam-se verossímeis as alegações da parte 

Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto ao pedido de rescisão contratual e declaração de 

inexistência de débito em relação ao referido contrato discutido nos autos 

é medida que se impõe. A reclamada em que pese mencionar que 

inexistem danos morais, sequer comprova que houve regularidade no 

fornecimento do serviço. Quanto aos danos morais, não há se olvidar que 

a conduta ilícita da Reclamada, quando da não prestação efetiva do 

serviço contratado pelo Reclamante, e também o descaso na condução de 

seu problema, acarretou-lhe transtornos que superam os pequenos 

inconvenientes que se há de tolerar no cotidiano, sendo tudo isso passível 

de indenização, nos exatos termos dos artigos 12 e 14 do CDC. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido: a) condenar a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN), e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto o projeto de 

sentença a homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002909-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI NUNES DA COSTA NARDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002909-70.2018.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, bem 

como a revelia da promovida. Trata-se de ação indenizatória em que o 

autor afirma que em março de 2017 adquiriu passagem área no valor de 

R$ 827,26 (oitocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), 

parcelada em 06 (seis) vezes no cartão de crédito. Alega que ao perceber 

que comprou a passagem como o trecho errado, pediu cancelamento da 

compra, momento em que a requerida concordou com o cancelamento e 

se comprometeu a devolver o valor do pagamento. Sustenta ainda que a 

requerida não cumpriu com o avençado, e somente após várias tentativas 

de recebimento, procedeu à devolução do valor de R$ 321,50 (trezentos e 

vinte e um reais e cinquenta centavos), no dia 21/11/2017, sendo que 

ficou faltando o valor de R$ 505,76 (quinhentos e cinco reais e setenta e 

seis centavos), motivo pelo qual o reclamante requer o recebimento de 

indenização por danos materiais e morais. Compulsando os autos verifico 

que a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, muito 

embora tenha sido citada pessoalmente para o ato, entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional 

de Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A reclamada se quedou inerte ao chamado judicial 

demonstrando nítido descaso. Nos termos do artigo art. 186 do Código 

Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por sua vez, o Código de Defesa 

do Consumidor, aplicável à espécie, contempla a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de produtos ou serviços, consoante se extrai de seu art. 

14, o qual transcrevo: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Restou incontroversa a falta da entrega do produto adquirido pela parte 

Reclamante, bem como as tentativas de solucionar a avença, sem obter 

êxito. Conforme se extrai da literalidade do dispositivo mencionado, o 

fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços 

independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito 

apontado ou culpa exclusiva do consumidor. Os fatos apresentados pela 

parte autora, em sua inicial, são incontroversos, uma vez que foi 

decretada a revelia da Reclamada, que não compareceu à audiência de 

conciliação e se absteve de apresentar defesa no momento oportuno. Da 

narrativa contida na exordial, reputam-se verdadeiros os fatos alegados, 

dos quais se verifica a falha na prestação de serviços e, 

consequentemente, o direito pleiteado pela parte Reclamante. Quanto ao 

dano material, entendo que deve a reclamada restituir o reclamante o valor 

faltante de R$ 505,76 (quinhentos e cinco reais e setenta e seis centavos) 

na forma simples, de forma atualizada, conforme comprovado pelas 

faturas do cartão de crédito juntadas com a inicial. Quanto ao dano moral, 

tenho que a situação vivenciada pela parte autora decorrente da demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, por culpa da 

Reclamada, é passível de indenização, de natureza moral. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve ser a mesma 

condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos morais 

experimentados. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

CPC, DECRETO A REVELIA da Reclamada e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para CONDENAR a 

Reclamada: a) Restituir a parte Reclamante o valor de R$ 505,76 

(quinhentos e cinco reais e setenta e seis centavos), a título de 

indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e 

correção monetária (INPC), a partir da citação válida, e b) Condenar a 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de dano moral, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da 

citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto a homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 
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nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro 

de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISON FERNANDO PONCE ARDAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005465-45.2018.8.11.0006. Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a  -

-__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006601-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL APARECIDO LEITE DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

ZORAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006601-77.2018.8.11.0006. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Os 

pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação proposta por 

ESMAEL APARECIDO LEITE DE SOUZA em face de ZORAIDE ALVES DOS 

SANTOS objetivando a quitação do débito de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos 

reais) instrumentalizado por cheque que acompanha a exordial, relativo a 

serviço prestado. Pois bem. No caso em comento, alega o Reclamante que 

fora contratado para trabalhar como pedreiro em reforma o imóvel da 

requerida, recebendo uma parte do pagamento através de cheque, se 

tornando credor do referido título. Ademais, verifico que o documento 

carreado aos autos é suficiente para um decreto condenatório favorável à 

parte autora. Incumbe ao requerente comprovar os fatos constitutivos do 

seu direito, no âmago da petição inicial o reclamante acosta o cheque, bem 

como boletim de ocorrência. A cártula foi emitida para desconto no prazo 

de 30 dias. O mesmo tinha a mesma praça de pagamento, portanto com 

prazo de apresentação de 30 (trinta) dias. A proposição da ação se deu 

no prazo estabelecido em lei. Conforme jurisprudência atual: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO 

ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA 

DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. 

PROVIMENTO NEGADO. Nos termos do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação 

de enriquecimento ilícito possui natureza cambial e dispensa, para sua 

propositura, a discussão acerca da causa debendi, fazendo-se 

necessário a simples exibição do cheque prescrito. (TJMG; APCV 

1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 

02/06/2016; DJEMG 22/06/2016) Sem maiores delongas, como exposto 

acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao negócio 

que originou sua emissão. No que se refere ao pedido de indenização por 

dano moral, vê-se que inexistem nos autos elementos suficientes a 

caracterizar a violação da honra objetiva da parte requerente. Logo a 

mera inadimplência não é elemento suficiente para deferimento do pleito a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino por CONDENAR à parte Reclamante a pagar o 

valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente ao título cambial 

discutido em juízo, corrigidos pelo índice oficial INPC/IBGE, juros simples de 

1% ao mês, calculados da data do vencimento do título. Outrossim, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos 

J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004858-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (REQUERENTE)

APARECIDA MARCIA MENACHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHULTZ-INGA TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO CARLOS BANDEIRA SEDOR OAB - PR35453 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004858-32.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Da ausência de 

interesse processual. A reclamada alega que a indenização securitária já 

foi depositada pela seguradora, motivo pelo qual não há interesse 

processual da parte reclamada, requerendo a extinção do feito, nos 

termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Entretanto, a 

preliminar refutada confunde-se com o mérito, razão pela qual com ele 

será analisada. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Ilegitimidade Passiva 

A reclamada alega que a responsabilidade pelo pagamento das 

indenizações securitárias é exclusiva da seguradora QBE Brasil Seguros 

S.A., já que é mera estipulante do contrato Não merece guarida a 

preliminar suscitada, uma vez que a empresa é intermediadora da 

transação, portanto, responsável solidariamente, já que a mesma confirma 

que é estipulante do contrato, bem como no bilhete do seguro contratado 

consta a marca da requerida e os dados da mesma, razão pela qual rejeito 
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a preliminar arguida. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta, em que os 

reclamantes alegam que possuem seguro viagem junto a reclamada, e que 

as passagens aéreas referentes ao trecho de volta de sua viagem foram 

adiadas, passando do dia 10/09/2017 para o dia 14/09/2017, motivo pelo 

qual pleiteiam restituição de valores gastos com hospedagem e 

alimentação, no período em que precisaram permanecer fora de domicílio. 

Aduzem que acionaram administrativamente o seguro viagem, requerendo 

a cobertura securitária de cancelamento de viagem no importe de até R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para cada um, pelo que foram surpreendidos com 

a resposta negativa deste valor, sendo pagos tão somente R$ 200,00 

(duzentos reais) pelo atraso de voo. Diante do exposto, pretendem ser 

ressarcidos, com pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um 

, bem como com indenização por danos morais. E o pedido formulado pela 

parte autora não merece acolhimento. É que a demandada comprou que de 

acordo com o voucher e o trecho em que especifica as condições gerais 

da apólice, a cobertura de “cancelamento da viagem Plus Reason”, não se 

adequa ao caso em questão, já que visa reembolsar despesas pagas ou 

multas decorrentes de um eventual cancelamento da viagem, antes do 

inicio dela, ou de antecipação de retorno da viagem, e portanto, nos 

termos da cláusula 16 das condições gerais da apólice. O caso em análise 

claramente não se enquadra como cancelamento, visto que o que ocorreu 

foi somente o adiamento da passagem aérea de volta, tendo a viagem sido 

realizada sem cancelamento. Além do mais vale ressaltar que não é 

cabível indenização por falha na prestação de serviço, visto que o 

adiamento das passagens se deu pela empresa aérea, e não ocorreu o 

cancelamento como pretende fazer crer os reclamantes. No essencial, a 

postulante credita o dano moral tão somente à alegada ausência de 

cobertura de seguro pela empresa reclamada, o que não ocorreu no 

presente caso. Entanto, não há qualquer evidência de que a demandada 

tenha se furtado a prestar a cobertura do seguro, sendo que os fatos 

ocorridos não são configurados como cancelamento da viagem, não 

respeitando os requisitos da cláusula 16 do contrato, sendo razoável se 

reputar por verídicas as assertivas da reclamada, de que realizou todos 

os procedimentos possíveis a prestar a cobertura aos segurados. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006827-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006827-82.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos, 

a parte reclamante requer a desistência da demanda, postulando pela sua 

homologação. Posto isso, Homologo a desistência e julgando extinto o feito 

sem resolução do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, 

inciso VIII do NCPC. Arquive-se. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004920-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004920-38.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVERALDO LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

EVERALDO LUIZ DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

negativou seu nome por um débito no valor de R$ 426,99 (quatrocentos e 

vinte e seis reais e noventa e nove reais). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

Em sua defesa, a Requerida sustenta que a parte autora possui conta 

bancária em sua instituição e contratou seus serviços, entretanto, não 

juntou aos autos qualquer documento probatório de suas alegações. 

Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso de fraude, 

pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos do artigo 14 

do CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra 

falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não 

tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome 

do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não 

realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 
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caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Assim, sopesando tais critérios, 

aliados ao valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 31 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA HORA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001969-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JONATHAN DA HORA 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

EM DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por JONATHAN 

DA HORA CARVALHO em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que 

o Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento desde 

o ano de 2014, contudo, não possui contrato com o Requerido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. O Requerido, citado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, razão pela qual decreto sua 

revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhuma outra situação de preliminar ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado tendo em vista a revelia da Requerida. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhido. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não 

contratado; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, , e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 31 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-35.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002146-35.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WELLISON CARLOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em 

correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 1 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007050-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007050-35.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GILSON RIBEIRO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR ajuizada 

por GILSON RIBEIRO, contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo 

pagamento do adicional de periculosidade, sob o fundamento de que o 

autor exerce o cargo de guarda municipal, estando exposto diariamente a 

risco de vida. O Requerido apresentou contestação argumentando 

inexistência de previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos 

autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades perigosas previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 25/1997, na qual reconhece o 

direito de adicional de periculosidade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho, especificamente 

em seus anexos 16.1 e 16.2 anexo 03 na qual define as atividades que 

fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São 

consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos 

Anexos desta Norma Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os 

acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos 

lucros da empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas 

definidas no anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 

PESSOAL OU PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que 

impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são 

consideradas perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança 

pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes 

condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas 

atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de 

segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério 

da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) 

empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal 

em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, 

aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela 

administração pública direta ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 

24872299, resta caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da 

parte autora a situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual 

e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Quanto ao termo 

inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo 

pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO 

NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL 

ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - 

APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. 

[...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas 

acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade 

de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal 

confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em 

determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do 

mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 
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Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT até enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007056-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007056-42.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RICARDO DE SOUZA 

BENEVIDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por RICARDO DE SOUZA BENEVIDES, contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

periculosidade, sob o fundamento de que o autor exerce o cargo de 

guarda municipal, estando exposto diariamente a risco de vida. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades perigosas previsto expressamente no art. 

7º, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de 

eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, 

necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua 

aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, em âmbito 

municipal, pela Lei Complementar 25/1997, na qual reconhece o direito de 

adicional de periculosidade para os casos em que a atividade exponha o 

servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham 

em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou 

com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do 

cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24871595, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Quanto ao termo 

inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo 

pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO 

NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL 

ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - 

APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. 

[...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas 

acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade 

de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal 

confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em 

determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do 

mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 
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d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT até enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN MAXIMIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006361-88.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JHONATAN MAXIMIANO 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

autor, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão Juiz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004284-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004284-09.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que as faturas juntadas não são suficientes para comprovar a legitimidade 

da contratação, pois podem ser fruto de fraude. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome da parte requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já que a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. O reclamante tem outra inscrição além da inscrição 

objeto desta ação, contudo a mesma foi considerada ilegítima na ação n. 

1004282-39.2018.8.11.0006, através de sentença transitada em julgado. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em 
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parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004584-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004584-68.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que as faturas juntadas não são suficientes para comprovar a legitimidade 

da contratação, pois podem ser fruto de fraude. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome da parte requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já que a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a inscrição objeto da 

ação. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em 

parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ .000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004917-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIANE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004917-20.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A requerida 

por sua vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência. A 

promovida formulou pedido contraposto e requereu a condenação da 
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promovente ao pagamento de R$ 251,26 (duzentos e cinquenta e um reais 

e vinte e seis centavos), referente ao valor do débito em aberto. Como se 

vê através dos documentos anexados com a contestação, a requerida 

trouxe aos autos Termo de Adesão e Contratação de Serviços, 

devidamente assinado pela requerente, bem como faturas de utilização e 

documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. 

Contudo, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta 

nos documentos apresentados pela requerida guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. A autora não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles 

documentos e assinaturas constante nos referidos documentos não 

fossem da mesma, comprovando a contratação, o consumo e o débito. 

Uma vez provada à contratação, e não tendo a autora juntado nenhum 

comprovante de pagamento dos débitos, resta provada também a 

existência dos débitos que originaram a negativação. Dessa maneira, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os 

valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

promovente, que distorce a sequência fática, obviamente para obter 

ganho indevido, consistente na não almejada indenização por danos 

morais. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. Por outro lado, julgo procedente o pedido 

contraposto, bem como opino pela condenação da parte promovente ao 

pagamento do valor R$ 251,26 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte e 

seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004919-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIANE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004919-87.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A requerida 

por sua vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência. A 

promovida formulou pedido contraposto e requereu a condenação da 

promovente ao pagamento de R$ 167,48 (cento e sessenta e sete reais e 

quarenta e oito centavos), referente ao valor do débito em aberto. Como 

se vê através dos documentos anexados com a contestação, a requerida 

trouxe aos autos Termo de Adesão e Contratação de Serviços, 

devidamente assinado pela requerente, bem como faturas de utilização e 

documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. 

Contudo, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta 

nos documentos apresentados pela requerida guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. A autora não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles 

documentos e assinaturas constante nos referidos documentos não 

fossem da mesma, comprovando a contratação, o consumo e o débito. 

Uma vez provada à contratação, e não tendo a autora juntado nenhum 

comprovante de pagamento dos débitos, resta provada também a 

existência dos débitos que originaram a negativação. Dessa maneira, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os 

valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

promovente, que distorce a sequência fática, obviamente para obter 

ganho indevido, consistente na não almejada indenização por danos 

morais. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. Por outro lado, julgo procedente o pedido 

contraposto, bem como opino pela condenação da parte promovente ao 

pagamento do valor R$ 167,48 (cento e sessenta e sete reais e quarenta 

e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 
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autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004948-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO LUIZ DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004948-40.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que as faturas juntadas não são suficientes para comprovar a legitimidade 

da contratação, pois podem ser fruto de fraude. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome da parte requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já que a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004963-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MANOEL GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004963-09.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que os relatórios de chamadas juntados não são suficientes para 

comprovar a legitimidade da contratação, pois podem ser fruto de fraude. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 
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exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. O reclamante tem outras inscrições além da 

inscrição objeto desta ação, contudo estas também estão sendo 

discutidas através da ação n. 1004967-46.2018.8.11.0006. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004967-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MANOEL GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004967-46.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. O reclamante tem outras inscrições além da 

inscrição objeto desta ação, contudo estas também estão sendo 

discutidas através da ação n. 1004963-09.2018.8.11.0006. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006157-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006157-44.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIS MARLLON SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000157-28.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, que inseriu seu nome nos órgãos de restrição de crédito por 

dívida que não reconhece como legítima, já que não efetivou nenhum 

contrato ou matrícula junto a instituição requerida, tendo realizado somente 

vestibular. Afirma a reclamante, que não efetivou matrícula, nem 

frequentou as aulas, e que posteriormente foi surpreendida com uma 

inscrição nos órgão de restrição ao crédito. A reclamada contesta 

alegando que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

firmado com o requerente. Aduz, que a negativação é legítima, e que o 

Reclamante está com débitos em aberto referentes ao curso, já que tinha 

ciência que estava efetivando matricula no mesmo. Destarte, conquanto 

tenha a reclamada alegado que existem pendencias financeiras, a mesma 

não juntou aos autos contrato assinado pela requerente que pudessem 

comprovar a efetivação da matrícula, nem qualquer prova de que a 
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requerente usufruiu dos serviços prestados. Dessa maneira, não há que 

se falar em pendência financeira. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já que a ré não 

fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a 

parte reclamante em razão da negativação indevida efetivada pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a reclamada declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito 2) condenar a reclamada a pagar a reclamante, a título de danos 

morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 13 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE MARCONDES SCHWARTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA FINHOLT CASTROVIEJO OAB - RO0005831A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004126-51.2018.8.11.0006. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, 

visando o recebimento de R$ 2.612,73 (dois mil, seiscentos e doze reais e 

setenta e três centavos) referente a acordo realizado em processo no 

Procon, devidamente homologado em juízo através da ação número 

1003177-27.2018.8.11.0006. Requer também o recebimento de 

indenização por danos morais, ao argumento que sofreu danos ante ao 

descumprimento do acordo. A parte reclamada contestou afirmando que 

procedeu o deposito do valor objeto da cobrança na conta indicada na 

ocasião do acordo firmado, juntando comprovante de depósito do mesmo. 

Apesar do valor ter sido depositado fora do prazo estipulado em acordo, 

resta comprovado que o mesmo foi depositado dias depois, o que não é 

suficiente para gerar quaisquer transtornos de ordem moral. Bem como, 

não há estipulada qualquer multa para caso de cumprimento após o prazo. 

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO, conforme 

fundamentação supra. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 13 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006231-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006231-98.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que não possui empréstimos consignados, não contratou cartão de 

crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. O requerido por sua 

vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, já que o autor recebeu os 

valores dos empréstimos, como pode ser visto através dos comprovantes 

de TED. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, o requerido trouxe aos autos cédulas de créditos bancários, 

devidamente assinados pelo requerente, bem como documentos pessoais 

apresentados por este no momento da contratação, comprovantes de TED 

e ainda faturas de utilização dos serviços, comprovando assim, a 

contratação e o débito, o que justifica os descontos realizados. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 
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configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 13 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000944-57.2018.8.11.0006. Processo nº 1000944-57.2018.8.11.0006. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. 

Sustenta a parte requerente que seu nome está inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece. Nota-se que a reclamada, 

apesar de ter sido citada, não compareceu à sessão de conciliação e 

deixou de apresentar contestação, tornando-se revel. Assim, deve ser 

imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos 

termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do 

pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes 

nos autos. Destarte, a reclamada não apresentou qualquer elemento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Em análise dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil, que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341, do Código de Processo Civil, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em assim sendo, não 

havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante no que 

pertine ao débito reclamado, mister se faz o acolhimento do pedido inicial. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial é medida que se 

impõe. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexistente o débito objeto 

da negativação em questão; 2) condenar a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 20 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002540-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SALES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002540-42.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 
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que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura 

de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001004-93.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que firmou Contrato de 

Cessão de Direitos Creditórios com o Grupo Itau Unibanco, sendo 

totalmente legítima a cobrança e a negativação perpetrada. Aduz que a 

negativação é decorrente da inadimplência do reclamante em relação a 

uma dívida de financiamento. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome do reclamante pela empresa 

reclamada. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma 

aposta nos documentos apresentados pela requerida guardam grafia 

semelhante com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. 

O autor não apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que 

aqueles documentos e assinaturas constante nos referidos documentos 

não fossem do mesmo, comprovando a contratação, o consumo e o 

débito. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida 

foi procedida de termo de cessão de direitos, sendo que a parte 

reclamada costa os seguintes documentos: - Instrumento de cessão de 

direitos; - Contrato de Abertura de Conta corrente com adesão a produtos 

e serviços; - Documentos pessoais apresentados no momento da 

contratação; - Comunicado acerca da negativação A empresa acosta 

documentos que comprovam que a parte realizou contratação e que é 

regular detentora da cessão da dívida. A empresa comprovou a utilização 

de seus serviços e em contrapartida o autor não comprova o pagamento 

das cobranças. Uma vez provada à contratação, e não tendo o autor 

juntado nenhum comprovante de pagamento dos débitos, resta provada 

também a existência dos débitos que originaram a negativação. Dessa 

maneira, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu à indevida 

negativação. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da 

parte promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 20 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARICEIA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003278-30.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que 

servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura 

de Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002025-07.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que somente as faturas não são suficientes para provar a contratação, 

podendo ter havido utilização dos serviços por parte de terceiros. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 
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abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura 

de Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006920-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LAURENSA PRUDENCIO 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA 

proposta por LAURENSA PRUDENCIO ALMEIDA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, informando que é idosa e analfabeta e realizou abertura 

de conta na agencia Requerida no intuito de receber benefício 

previdenciário. Narra que observou vários descontos indevidos em sua 

conta, referentes à Cesta Bradesco Expresso, Bradesco Vida e 

Previdência, Seguro Aqui, Cartão de Crédito Anuidade, cujos serviços não 

foram contratados pela autora. A tutela antecipada requerida pela autora 

foi deferida, determinando a abstenção dos descontos dos serviços 

supracitados. (ID 27489666). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de ausência 

de pretensão resistida, uma vez que, não se exige da parte autora, que a 

mesma, só possa provocar o judiciário após recusa administrativa, por 

parte do Requerido. O Requerido arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que além da abertura de conta, o autor tenha 

contratado os demais serviços, bem como que o contrato de abertura de 

conta do autor previa o desconto da tarifa cesta fácil econômica. No que 

tange a cobrança das tarifas denominadas “Cesta Bradesco Expresso, 

Bradesco Vida e Previdência, Seguro Aqui, Cartão de Crédito Anuidade”, o 

Requerido não comprovou que o autor tenha contratado este serviço a 

justificar tal cobrança, ou que a previsão da tarifa estivesse expressa no 

contrato de abertura de conta, uma vez que o Requerido não o juntou aos 

autos. Considerando que houve privação de parte do benefício pela 

Requerida, ante o débito das tarifas e demais encargos, é de ser restituído 

o valor descontado indevidamente, em dobro, conforme entendimento 

jurisprudencial: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇAO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. CONTA ABERTA COM INTUITO DE 
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RECEBIMENTO DE PROVENTOS. DÉBITO ORIUNDO DA COBRANÇA DE 

ENCARGOS E TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA. DANO MORAL 

OCORRENTE. AUTORA PRIVADA DE PARTE DE SUA APOSENTADORIA. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRS. Recurso Cível Nº 

71005953153, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) APELAÇÃO 

CIVIL- AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER- ADMISSIBILIDADE- DÉBITO EM CONTA 

SALÁRIO DE TARIFA BANCÁRIA – CESTA BÁSICA- APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- SÚMULA STJ 297. INVERSÃO 

ÔNUS PROBATÓRIO. LANÇAMENTO EFETUADO PELO BANCO- PROVA 

DO ERRO- SÚMULA 322/STJ- PRESCINDIBILIDADE - PRÁTICA BANCÁRIA 

EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL HÁ 

MAIS DE DEZ ANOS - INTELIGÊNCIA DO PAR. ÚNICO DO ART. 42 CDC E 

ART. 2º, INC - I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006 - VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS RECONHECIDOS - PAGAMENTO COMPULSÓRIO DE VERBA 

PROIBIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - 

CONDENAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS - 

QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- 

RECURSO IMPROCEDENTE- PRECEDENTES STJ E TJMT.A conta-salário é 

isenta de tarifas e a sua aberta ocorre somente por iniciativa do 

empregador, responsável pela identificação do beneficiário (o titular da 

conta), nos termos das resoluções n. 3.402/2006 e n. 3.424/2006, 

editadas pelo Banco Central Do Brasil, por meio do Conselho Monetário 

Nacional. Precedentes STJ.Segundo a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos, quanto a 

devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de 

comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda 

o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.Para se determinar 

a repetição do indébito deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou 

negligência para com os deveres da função, como determinam o art. 42, 

Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o 

inciso I do art. 2º, inc. I da Resolução CMN nº 3.402/2006, esta ainda em 

vigor. Precedentes STJ e TJMT.O valor fixado a título de danos morais, 

decorrentes da cobrança ilícita de tarifas bancárias em conta salário, deve 

cumprir dupla finalidade: ressarcimento do injusto e indevido pagamento 

compulsório imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, 

evitando-se novas ocorrências.In casu, a Autora Apelada merece receber 

os valores ilicitamente debitados em sua conta salário, posto que o Banco 

Apelante descumpriu continuadamente a Resolução CMN nº 3.402/2006, 

que veda expressamente a cobrança de tarifa bancária em conta salário, 

a qual somente pode ser aberta pelo Empregador. Precedentes STJ.A 

repetição deverá ser em dobro, face a ilegalidade da cobrança continuada 

de verba não devida, cujo pagamento se deu de forma compulsória, uma 

vez que a Autora correntista não possuía meios efetivos de deixar de 

pagar o que não era devido, senão através do exercício do livre acesso 

ao Judiciário. Precedentes TJMT e STJ.Há dano moral evidente, in casu, 

diante do descumprimento deliberado e continuado da Resolução CMN e o 

desrespeito à condição de hipossuficiente da Autora correntista, que 

recebia menos de um salário mínimo na conta salario e as tarifas 

bancárias ilicitamente debitadas causavam prejuízo à sua economia 

pessoal. Precedentes TJMT e STJ.O valor de R$7.880,00- (sete mil 

oitocentos e oitenta reais), fixado a título de reparação aos danos morais, 

mostrou-se razoável e proporcional, adequado ao grau de culpa e porte 

econômico do Banco Apelante, ao nível sócio-econômico da Autora 

Apelada, bem como sincronizando a realidade da vida com as 

peculiaridades do caso concreto, conforme os brocardos mihi factum 

dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e jura novit cúria (o juiz 

é que conhece o direito). Precedentes STJ. (TJMT. Ap 65493/2016, DRA. 

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhido parcialmente, tão somente no que se refere às tarifa 

bancárias denominadas “Cesta Bradesco Expresso, Bradesco Vida e 

Previdência, Seguro Aqui, Cartão de Crédito Anuidade”. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado “Cesta Bradesco 

Expresso, Bradesco Vida e Previdência, Seguro Aqui, Cartão de Crédito 

Anuidade”; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante, a titulo de danos materiais, o valor de R$ 1.286,43 (um 

mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), em dobro 

sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Miakon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 13 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005994-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONILIA PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005994-64.2018.8.11.0006. INTERESSADO: ONILIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS proposta por ONILIA PEREIRA DA 

SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, alegando que a mesma teve que arcar com determinados 
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valores, para que a concessionária realizasse a eletrificação rural em sua 

propriedade, desta forma, vem com a presente demanda, para se ver 

ressarcida dos valores despendidos à época. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido devidamente citado 

para a audiência de conciliação não compareceu ao ato. É certo que o art. 

20 da LJE dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. De outro lado, o reconhecimento os efeitos 

da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode 

ser afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do 

artigo 130 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Perecebe-se que o contrato foi firmado entre as partes 

no meiado de 2003, assim, em detida análise, denota-se que as normas 

aplicáveis aqui são as do Decreto nº 41.019/57, que previa 

expressamente a participação do interessado na edificação da obra, nos 

termos dos artigos 140 e 142 da Legislação em apreço, conforme a 

própria Parte Autora pautou na Inicial. Por essas razões temporais, 

percebe-se que o presente caso não se encontra situado nem como 

antecipação do programa de universalização de energia, tampouco pode 

ser analisado sob a ótica do dever de incorporação, na medida que em 

esses deveres só surgiram através do Programa Luz para Todos, 

instituído a partido do ano de 2003 pela Lei 10.438/02. Desta forma, não há 

como estender à presente lide as regras que contemplaram o dever de 

restituição disciplinadas no programa de universalização de energia a 

partir d e Novembro de 2003, porque à época de execução do projeto de 

edificação da rede para o atendimento da propriedade rural da 

Requerente, ainda não existiam no mundo jurídico as normas que 

veicularam tal obrigação. É imperioso ressaltar, que este é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de nosso Estado, vejamos: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

– PROGRAMA LUZ PARA TODOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

QUE OS VALORES CUSTEADOS ERAM DE RESPONSABILIDADE DA 

CONCESSIONÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – ÔNUS DA PARTE AUTORA 

NÃO SATISFEITO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA 

REFORMADA – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO, 2º APELO 

PREJUDICADO. Embora se esteja diante de uma relação consumerista, a 

inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de 

elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial. O 

Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte tese: “A participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, 

por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia 

previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela 

concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140)” (REsp n. 1.243.646-PR).“Não comprovado que os 

valores pagos eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o 

caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual 

para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente 

(REsp 1.243.646/PR).” (RAC n. 90735/2015, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 14.10.2015). (N.U 0003170-42.2012.8.11.0045, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Dessa feita, o atendimento da Parte Requerente se deu 

durante a vigência do Decreto nº 41.019/57, sendo evidente que não há 

como se lhe aplicar as regras do Programa Luz para Todos, que 

disciplinam o programa de universalização da energia, instituído tempo 

depois da edificação da rede pela Consumidora Recorrida. Assim, não há 

falar em ressarcimento por parte da concessionária Requerida. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001185-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VILMAR RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE CACERES MT Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

INDENIZATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por 

VILMAR RODRIGUES DA COSTA em desfavor de SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES/MT, alegando que a 

relação causadora da presente lide, deu início aos 21 dias do mês de 

setembro do ano de 2016 (21/09/2016), através de um convênio formado 

entre o Sindicato/Requerido e a empresa de telefonia Vivo, por meio do 

qual, conforme “ficha de aquisição de linha e aparelho de celular” em 

anexo (DOC 03), o Requerente adquiriu um aparelho celular e a linha 

telefônica número (65) 99678-2594. Entretanto, em 04 de outubro de 2017 

(04/10/2017) recebeu uma mensagem da operadora VIVO, referente a 

uma suposta cobrança de dívida no valor de R$ 25.672,47 (vinte e cinco 

mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos) (DOC 

07), mas, pensando ser engano ou algum erro do sistema, desconsiderou, 

pois tinha certeza que jamais poderia estar devendo tamanha quantia, 

visto que seu pacote era de R$ 122,46, (cento e vinte dois reais e 

quarenta e seis centavos) e que o Sindicato/Requerido estava quitando 

mensalmente a dívida, conforme os descontos em folha como fora 

acordado, pelo menos acreditava nisso. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 
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sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. O Requerido não comprovou o 

motivo das cobranças que foram efetuadas em desfavor da parte 

Requerente, não se desimcubindo dos eventos danosos praticados por 

sua falha na prestação de serviços, tendo em vista, que a parte 

reclamante sempre cumpriu religiosamente com suas obrigações. Temos 

que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos. O autor não pode ser prejudicado pela 

má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. 

Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante a titulo de dano 

materiais o valor de R$ 247,38 (duzentos e quarenta e sete reais e trinta e 

oito centavos), referentes aos meses de dezembro de 2017, janeiro de 

2018, fevereiro de 2018, e aqueles que vencerem no decorrer da ação, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados do evento danoso – (súmula 43/STJ); b) CONDENAR o 

reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 3 de janeiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FAUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LEANDRO ASSUNCAO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001704-06.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ILZA FAUSTINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: LEANDRO ASSUNCAO SOUZA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II.Fundamentação. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, sobretudo, porque 

desnecessária a produção de outras provas para convencimento judicial 

sobre a questão (art. 355, inciso I, do CPC), já que as provas que constam 

dos autos são suficientes à formação do convencimento deste Juízo, 

sendo, portanto, impertinente e desnecessária a dilação probatória, 

inclusive a realização de prova oral. Primeiramente, tendo em vista que o 

requerido Leandro Assunção Souza, devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação decreto-lhe a revelia na forma do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Quanto as alegações trazidas em preliminar, não 

é possível o acolhimento da inépcia da petição inicial, dada a aplicação da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas in statu assertionis, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela 

parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena 

de apreciação de mérito. Há de se ressaltar, por outro lado, que a peça 

inaugural está suficientemente clara, bem como inexiste qualquer prejuízo 

à ampla defesa e ao contraditório, tanto é que os requeridos impugnam 

ponto a ponto as teses da parte autora em suas respectivas peças 

defensivas. De outro lado, as preliminares de ilegitimidade arguidas pelos 

requeridos, não merecem acolhimento. Isso porque o Departamento de 

Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, é o órgão responsável pela 

promover a exclusão do nome da autora do cadastro de proprietário do 

veículo descrita na inicial, sendo somente o referido órgão é quem poder 

fazer tal procedimento. Além disso, é o órgão quem emite as cobranças 

dos encargos tais como multas, licenciamento e taxas sobre o bem, 

sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Da 

mesma forma, o requerido Estado de Mato Grosso é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se trata de imposto 

estadual cuja competência para a realização de cobrança é da Fazenda 

Pública Estadual que, aliás, é de sua competência a execução de dívida 

ativa em relação a esses débitos. No mérito, a autora alegou ter alienado 

uma motocicleta Honda/CG 150 Sport, ano 2005, 9C2KC08605R012372, 

cor preta, Placa KAP3428, para o requerido Leandro Assunção Souza, 

que não realizou a transferência do veículo para o seu nome. Há de se 

ressaltar que, assim como o comprador não realizou a transferência da 

motocicleta para o seu nome, a parte autora/vendedora também não fez a 

comunicação devida a respeito da alienação do bem ao órgão de trânsito, 

como exigido pela lei de trânsito vigente. Com efeito, a averiguação do 

novo proprietário ou responsável sobre o bem caberá aos requeridos por 

meio de fiscalização de trânsito e eventual apreensão do veículo por falta 

de pagamento, diante do bloqueio. Anote-se que a fiscalização de trânsito 

é dever da Administração, inclusive para garantia da segurança dos 

demais, não se tratando de transferência de novo ônus. Embora a 

propriedade da coisa móvel seja transferida pela tradição, o registro 

perante o órgão de trânsito é exigência legal, com reflexos jurídicos 

quanto à responsabilidade pelos débitos e tributos correspondentes. 

Quanto à responsabilização pelas multas e infrações, dispõe o Código de 

Trânsito Brasileiro: Artigo 134 – No caso de transferência de propriedade, 

o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Sem destaque no original. Ressalte-se que o dispositivo em tela não 

estende indistintamente a pena a terceiro, pois esta, a teor do artigo 257 

do Código de Trânsito Brasileiro, recairá, a princípio, sobre o condutor do 

veículo. Nesse sentido, confira o trecho, abaixo transcrito, de acórdão 

proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso: “(...) A 

questão posta para análise diz respeito á possibilidade de imputar-se ao 

antigo proprietário de veículo automotor as infrações cometidas após ter 

sido feita a alienação do veículo, embora não oficializada a venda, por 

falta de registro perante o órgão competente ou, ao menos, a informação, 

ignorando o Detran, inteiramente, a mudança de propriedade”. Assim 

agindo, deixou o recorrido de atender ao disposto no art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro, não sendo demais transcrevê-lo: Art. 134. No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário deverá encaminhar ao órgão 

executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia 

autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 
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da comunicação. O dispositivo transcrito tem ensejado interpretações as 

mais diversas, refletindo-se as discussões em indagações quanto à 

natureza jurídica da obrigação imputada. Há, inclusive, os mais 

extremados, para os quais é o artigo em análise inconstitucional, em razão 

de ofender o princípio da pessoalidade da pena. Afirmam, ainda, que o 

dispositivo também vulnera os princípios gerais que regem a 

responsabilidade civil, com a imputação da responsabilidade sem nexo de 

causalidade entre a conduta do antigo proprietário e a infração praticada 

pelo novo adquirente. Entretanto, a questão deve ser examinada em outra 

direção, porque pode a lei, e só ela, criar a responsabilidade solidária para 

alcançar pessoas que nada têm a ver, sob o prisma jurídico, com o 

causador do dano, como o fez em relação às infrações de trânsito, 

provendo o art. 257, caput, do CTB: Art. 257. As penalidades serão 

impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 

transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e 

deveres impostos a pessoas físicas e jurídicas expressamente 

mencionados neste Código. O proprietário somente é responsável pela 

infração cometida pelo condutor, embarcador e transportador, se o real 

infrator não for identificado. É que dispõe o § 7º: §7º Não sendo imediata a 

identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de 

prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em 

que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será 

considerado responsável pela infração. Verifica-se, pelo artigo transcrito 

que o proprietário não responde solidariamente, em caráter absoluto, pelas 

infrações praticadas pelo adquirente, tendo sido mitigada a 

responsabilidade solidária. Somente quando não for identificado o infrator, 

é que o proprietário é responsabilizado pelas infrações após a alienação 

do veículo, mesmo sem a sua participação. O que se faz responsável é, 

em verdade, a não-comunicação da transferência ao Detran, assumindo a 

culpa, pela desídia do seu proceder. Assim, o art. 134 do CTB deve ser 

interpretado como norma de imposição de solidariedade limitada, ou seja, 

só há responsabilidade do antigo proprietário, na hipótese de não ser 

identificado o novo adquirente, o real infrator. Essa interpretação vem em 

benefício do antigo proprietário, de tal forma que, uma vez comunicado o 

órgão de trânsito a transferência da propriedade, fica a Administração 

compelida a fazer as anotações nos registros do veículo, para efeito de 

intimar o novo proprietário, mesmo quando ele deixou de providenciar a 

transferência de registro, na forma do art. 123, § 1º, do mesmo Código. 

Sem essa regra, ou seja, sem que a Administração fosse obrigada a 

realizar a anotação, estaria o antigo proprietário sem mecanismo para se 

livrar da responsabilidade em relação ao bem que não mais lhe pertence. 

Para a Administração, enquanto não houver a comunicação prevista no 

art. 134 do CTB ou a expedição do novo certificado de registro, a 

titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo. Desse 

modo, qualquer infração deverá ser comunicada ao proprietário que 

consta na sua base de dados. Verifique-se, por tudo que foi dito, que a 

comunicação não é ato constitutivo da transferência da propriedade, 

serve apenas para declarar que houve alienação. Portanto, a expressão 

“sob pena de ter que se responsabilizar” (art. 134) só existe “até a data 

da comunicação” (REsp 656896/RS, rel. Min. ELIANA CALMON, dj. 

6.12.2005)”. No caso, pelo que se depreende da inicial, a autora alienou 

sua motocicleta a terceiro e não fez a devida comunicação ao órgão de 

trânsito. Porém, informou o ano da alienação do veículo e o nome do 

comprador, conforme consta no certificado de transferência de 

propriedade aportado aos autos, cuja consequência dessa omissão da 

autora em relação à comunicação ao órgão de trânsito é a sua 

responsabilidade a respeito dos débitos vencidos incidentes sobre a 

motocicleta já que deixou de realizar a comunicação devida, devidos 

anteriores à citação. À falta dessa comunicação, configura-se a 

responsabilidade solidária do anterior proprietário do veículo, situação 

autorizada pelo Código Tributário Nacional, artigo 124, inciso II (“São 

solidariamente obrigados: II – as pessoas expressamente designadas por 

lei”). Nesse contexto, conclui-se que a Fazenda Pública agiu corretamente, 

pois nada poderia efetuar a transferência ou bloqueio do CRV sem a 

comunicação, seja do vendedor ou do comprador, sobre a modificação do 

proprietário do bem. Por outro lado, o não acolhimento da pretensão do 

autor implicará “condená-lo” a seguir como proprietário do veículo 

eternamente e, por conseguinte, a continuar arcando com todos os 

débitos dele oriundos, como IPVA, licenciamento, multas e etc., o que é 

inadmissível. Dessa feita, a despeito da inexistência de qualquer 

ilegalidade por parte dos requeridos, impõe-se o acolhimento do pedido da 

autora, no que concerne à declaração de inexistência de relação jurídica 

quanto ao veículo descrito na inicial, de forma parcial. Anote-se que esta 

declaração surtirá efeitos apenas a partir da citação, data em que a 

Administração Pública teve conhecimento acerca da alienação do veículo, 

remanescente, pois, a responsabilidade da parte autora com relação aos 

débitos anteriores, sejam eles tributários (IPVA) ou não (multas, DPVAT, e 

outros), bem assim quanto aos eventuais pontos na carteira. A autora 

caberá a via de regresso na esfera cível contra o eventual adquirente do 

veículo ou seus herdeiros, se for o caso, a seu critério e escolha da parte 

autora. Como dito de início, a averiguação do novo proprietário ou 

responsável sobre o bem caberá à Administração por meio de fiscalização 

de trânsito e eventual apreensão do bem por falta de documentação, 

diante do bloqueio/irregularidades. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na ação declaratória 

proposta por ILZA FAUSTINO DOS SANTOS em desfavor de LEANDRO 

ASSUNÇÃO SOUZA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, para 

declarar a inexistência de relação jurídica da autora em relação a 

motocicleta Honda/CG 150 Sport, ano 2005, 9C2KC08605R012372, cor 

preta, Placa KAP3428, não respondendo por qualquer débitos que recaiam 

sobre o bem a partir da citação dos requeridos nesta ação, 

remanescendo, pois, a responsabilidade da parte autora com relação aos 

débitos anteriores a citação por ausência de comunicação ao órgão de 

Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, sejam eles tributários (IPVA) ou não 

(multas, DPVAT, licenciamento e outros), bem assim quanto a eventuais 

pontos na carteira. Consequentemente, resolvo o mérito da causa com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Cáceres – MT, 20 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres - MT, 20 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001749-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001749-10.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO DA SILVA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito pelos débitos nos valores de R$ 362,82 (trezentos e sessenta e 

dois reais e oitenta e dois centavos) e R$ 170,82 (cento e setenta reais e 

oitenta e dois cenatvos) No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 
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extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. O Requerido arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo que o autor tenha contratado os serviços 

bancários do Requerido, justificando assim, a cobrança do débito e 

legitima negativação em nome do autor. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com negativação indevida e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte reclamada; b) DETERMINAR que o reclamado 

faça a retirada do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de janeiro de 

2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI MARIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003973-18.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SILVANI MARIA MENDES 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

proposta por SILVANI MARIA MENDES ALVES em desfavor de AVON 

COSMÉTICOS LTDA, alegando que foi revendedora da empresa 

Requerida, vendendo os produtos fabricados por ela. Entrenato, parou de 

vender os produtos no mês de novembro de 2017, sendo que não realizou 

mais pedidos junto a coordenadora da empresa da região, se desligando 

totalmente das vendas dos produtos. Aduz ainda, continuou a receber 

produtos em sua residência, bem como os boletos para o pagamento, 

sendo que nas ocasiões avisou a coordenadora sobre o ocorrido e ela se 

prontificou a pagar o boleto e ficar com os produtos. No mês de julho de 

2018, a Requerente novamente recebeu produtos e os boletos para 

pagamento dos mesmos, sendo que em nenhum momento realizou o 

pedido desses produtos. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de 

inaplicabilidade do código de Consumidor a presente demanda, já que 

assim dipões o art 2º do CDC: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Assim sendo, a preliminar trazida aos autos pela parte demandada não 

merece prosperar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo 
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que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança. Logo, a Requerida não demonstrou a 

legitimidade da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito 

medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR a Requerida a efetuar o canelamento 

dos boletos objeto da lide e determinar que a demanda se abstenha de 

realizar quaisquer ato de venda, vinculado ao nome e CPF da Requerente; 

b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001794-14.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO LARA DE SOUZA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MOARIS 

proposta por RODRIGO LARA DE SOUZA em desfavor de OMNI S\A CFI. 

Alega o autor que ao tentar realizar compras no crediário, foi informado 

que seu nome havia sido inserido no cadastro restritivo de crédito pelo 

Requerido por um débito em favor da parte reclamada, entranto, 

desconhece a origem do débito, razão pela qual a inscrição é indevida. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo, 

pelo que REJEITO a preliminar de incompetência suscitada pela Requerida. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Consta da contestação que o contrato em 

questão é oriundo de um débito da parte autora com a Loja Marysa, cujas 

faturas foram juntadas pelo Requerido, o qual não foi impugnado pelo 

autor. Ressalto que a falta de notificação da cessão não elide a dívida não 

contestada. “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. 

INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA: Ocorrida a cessão de crédito, a notificação prevista no art. 290 do 

CC/2002 não tem por finalidade exonerar o devedor do cumprimento da 

obrigação, mas tão somente evitar que pague a quem não mais tem 

legitimidade para dar quitação. Inexistindo comprovação de eventual 

pagamento à cedente ou à cessionária, não pode o autor alegar a falta de 

notificação para desobrigar-se de dívidas. Constatando a existência de 

débito, a negativação procedida pela ré é lícita porque decorre de 

exercício regular de direito. Apelo provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 

Diante do resultado do recurso de apelação, os ônus sucumbenciais são 

devidos pela parte autora, os quais restam suspensos, face o benefício a 

gratuidade judiciária deferido. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA 

EMPRESA DEMANDADA E DECLARARAM PREJUDICADA A APELAÇÃO 

DA PARTE AUTORA. (Apelação Cível Nº 70072071541, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 09/03/2017)” A ausência da notificação apenas 

determina que o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga 

ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC), mas, no caso dos autos, o débito é incontroverso. 

Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 
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autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259448 Nr: 419-24.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONÓRIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.992

 Vistos etc,

Considerando o ofício retro, devolva-se a missiva com as homenagens de 

estilo e baixas necessárias.

Cancelo a audiência designada para o dia 25 de junho de 2020, às 

15h20min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 246460 Nr: 1416-41.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL HURTADO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

No dia 03 de fevereiro de 2020, o Conselho da Magistratura promulgou o 

Provimento nº. 04/2020, com a seguinte redação:

Art. 1º Alterar o caput do art. 2º, do Provimento n. 008/2007-CM, que 

dispõe sobre as varas especializadas em violência doméstica e familiar 

contra a mulher, passando a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 2º. Consoante o disposto no art. 5 o , caput, da Lei n.º 11.340/2006, 

e a previsão feita no art. 5 o , inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o 

sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida 

terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para que não haja prejuízo 

à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao 

acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor(art.30 

da Lei n.º 11.340/2006).”

Do exposto, resta tão somente dar-se cumprimento ao Provimento alhures 

mencionado, em razão do principio “lex posterior derogat priori”, porquanto 

posterior ao decisum proferido no conflito de competência N.U. 

1007449-82.2018.8.11.0000, a fim de determinar a remessa dos autos à 

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de 

Cáceres/MT.

À redistribuição necessária.

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260315 Nr: 909-46.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075

 Ex positis, com fulcro no artigo 5º, da Lei nº. 11.340/06, DECLARO a 

incompetência absoluta desta Vara Criminal para cumprir a presente Carta 

Precatória, e DETERMINO sua remessa à 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

Especializada em Violência Doméstica.Às providências. Intimem-se e 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002381-05.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

 

Intimação da Parte autora na pessoa de seu Advogado para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA REDESIGNADA para o dia 03 de junho 

de 2020 as 13h30min, Sala de Conciliação, Fórum Comarca de Diamantino 

- MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000800-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CHINOTI (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 – CGJ. Finalidade: 

Intimação do Executado do cumprimento de sentença Endereço: Rua 

Diamantino, SN, Cerâmica Progresso, Fazenda Velha, Alto Paraguai-MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000739-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 – CGJ. Finalidade: 

intimação do Executado de Cumprimento de Sentença Endereço: Rua 

Getúlio Vargas, nº 45, Bairro Bela Vista, CEP 78410-000, na cidade de Alto 

Paraguai – MT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001557-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDEMAR DA ROSA BARCELLOS (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 – CGJ. Finalidade: 

Intimação do Executado do Cumprimento de Sentença Endereço:Rua Das 

Violentas, nº 74, Bairro Novo Diamantino, Cidade Diamantino/MT, CEP 

78.400-000.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000786-68.2019.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA FALANQUI PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARTE AUTORA MANIFESTAR ACERCA DEVOLUÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-16.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS CHAPELETTI OAB - SP244773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA 

(EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, intimação 

penhora RENAJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000743-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA DOS SANTOS FERNANDES (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ finalidade: 

intimar penhora renajud

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24557 Nr: 2319-07.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umbelino Alves Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Ribeiro Pinto de Sá 

Barreto - OAB:172123RJ

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se o devedor para 

que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Restando infrutífera a 

busca, DEFIRO a busca e penhora de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, 

devendo o executado ser intimado para que, querendo, manifeste-se no 

prazo legal.Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem 

penhorado, intimando-se o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, 

CPC).Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os 

autos conclusos para deliberações e procedimentos.Não havendo 

impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira adjudicar ou alienar eventuais veículos penhorados.Nos 

termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 2191-06.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Luiz Petry Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Desbessel, Nely Vaz Desbessel, Hélio 

Desbessel, Sirlei Schmidt, Alecxsandra Karlla Cândida Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moema Viana Reginato 

Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Ante o exposto, DEFIRO a penhora dos créditos pertencente aos 

executados até o limite do débito de R$ 2.555.910,66, no Instrumento 

Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças, 

celebrado pelos devedores e o Sr. Ênio Sandri, conforme cópia juntado à 

fl. 202/207. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111503 Nr: 3465-63.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina Ghinzani Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:21692/O

 Intimo o Devedor da Penhora RENAJUD de fls 76 ( 01 veículo FIAT/UNO 

MILLE ECONOMY, Placas AVW4027 de propriedade da Devedora Tania 

Regina Ghinzani Franco) e, para que manifeste-se, querendo, no prazo 

legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 139748 Nr: 3533-08.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Mendes da Silva, Ednei Evangelista 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Réury Carolline de Almeida 

e Silva - OAB:12475/MT

 ANTE O EXPOSTO, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, nos termos dos 

artigos 312, 313, inciso I, e 316, todos do Código de Processo Penal, em 

favor dos réus PAULO MENDES DA SILVA e EDINEI EVANGELISTA 

CASTRO, já qualificados nos autos. Ademais, cumulativamente, fixo as 

seguintes medidas cautelares:I – Manter o comprovante de residência 

atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato; 

II-Comparecimento em todos os atos processuais; eIII-Recolhimento 

domiciliar no período noturno, das 19h00min até às 06h00min do dia 

seguinte, podendo ausentar-se de sua residência às 06h00mim para 

trabalhar de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, domingos e feriados 

deverá o réu permanecer recolhido em sua residência.Expeçam-se 

ALVARÁ DE SOLTURA para que réus PAULO MENDES DA SILVA e EDINEI 

EVANGELISTA CASTRO sejam colocados em liberdade, SALVO se por 

outro motivo estiverem presos. Outrossim, lavram-se termos de 

compromissos, constando as medidas cautelares acima aplicadas. 

Intimem-se os réus.Cientifique-se o Ministério Público e à Defesa. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA.Às providênciasDiamantino/MT, 19 de março 

de 2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite
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 Cod. Proc.: 140452 Nr: 3857-95.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Juraci de Souza - 

OAB:24514O

 Código n. 140452

DESPACHO

Vistos, etc.

 Dê-se vista à Defesa do acusado Danilo Pereira dos Santos, constituída 

às fls. 289/290, para que se manifeste com relação ao pedido de fls. 

298/301.

De outro lado, ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e 

Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que 

recomendam adiamentos das audiências como medidas de prevenção ao 

contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a audiência 

anteriormente agendada para o dia 28 de abril de 2020, às 17h30min.

 Intime-se. Requisite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino /MT, 19 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140738 Nr: 3987-85.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 140738

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno audiência para o dia 28 de abril de 2020, 

às 14h00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124883 Nr: 791-44.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Mendes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:OAB/MT 7824-B

 Código n. 124883

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 10 de junho de 

2020, às 15h45min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130141 Nr: 2910-75.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rizomar Vasco Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astilho Demétrio Urbieta - 

OAB:7717-B

 Código n. 130141

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 10 de junho de 

2020, às 14h45min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130995 Nr: 3257-11.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Sandro Raimundo Kulka, Eduardo de 

Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - OAB:

 Código n. 130995

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 02 de setembro de 

2020, às 15h30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132061 Nr: 3709-21.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wéliton de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21.918-O/MT

 Código n. 132061

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 02 de setembro de 

2020, às 16h00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132331 Nr: 3840-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Gomes Lucindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Acosta Silva - 

OAB:OAB/MT 23.963, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013

 Código n. 132331

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno audiência a para o dia 10 de junho de 

2020, às 16h15min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 133342 Nr: 408-32.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Gluber, Lorivaldo Dirceu Kluge, 

Leomar Luiz Guth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Schlachta Barbosa - 

OAB:OAB/RO 4.145, Luciana Dall'Agnol - OAB:OAB/RO 5.495, Miguel 

Antonio Ruas Lubi - OAB:24850 OAB/SC

 Código n. 133342

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 10 de junho de 

2020, às 15h30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 139745 Nr: 3530-53.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Fernandes Souza de Camargo, Hebert 

Mateus Lima de Oliveira, Luiz Victor Daniel Ferreira Leite de Oliveira, Luiz 

Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Fabricio Carvalho de Santana - OAB:7066/MT, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Código n. 139745

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 249/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 13 de maio de 2020, 

às 14h00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140923 Nr: 4070-04.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferrreira Barroso Filho, Levinaldo 

Fernandes de Oliveira, Pablo de Oliveira, Vladimir Marques Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284/MT, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833, 

Raimundo Pacheco Sampaio - OAB:11397/MT, Rodrigo Moreira 

Marinho - OAB:18791

 Código n. 140923

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 249/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 12 de maio de 2020, 

às 15h30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 141953 Nr: 407-13.2020.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Gabriel de Oliveira, Francisco Carlos 

Souza de Luque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassiano Lourenço Sanches 

- OAB:11333

 Código n. 141953

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 249/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno audiência para o dia 12 de maio de 2020, 

às 15h15min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 449-62.2020.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartolomeu de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770

 Código n. 142059

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 02 de setembro de 

2020, às 14h30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99795 Nr: 1400-32.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Adolfo da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Código n. 99795

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 19 de agosto de 

2020, às 15h30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107296 Nr: 1307-35.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Pinto de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 Código n. 107296

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 05 de agosto de 

2020, às 16h15min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109355 Nr: 2264-36.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Toniolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josane Tonollo - OAB:7.063, 

Nelson Freitas Neto - OAB:21882, Rosa Maria Teixeira Mattar - 

OAB:6. 911

 Código n. 109355

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 19 de agosto de 

2020, às 14h00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119031 Nr: 2879-89.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stallony Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Código n. 119031

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno audiência para o dia 05 de agosto de 2020, 

às 15h45min.

 Expeça-se novo mandado de intimação ao denunciado, com o mesmo 

endereço à fl. 493.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132763 Nr: 112-10.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Schmidt de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O

 Código n. 132763

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), redesigno a audiência para o dia 05 de agosto de 

2020, às 14h00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140935 Nr: 4079-63.2019.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842

 Código n. 140935

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), determino o cancelamento da audiência designada 

nestes autos, a qual será designada nova data em tempo oportuno.

Intimem-se, providencie-se o necessário. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97951 Nr: 579-28.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, Jose Maria 

Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Matias de Camargo 

Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia de Camargo - 

OAB:MT0017756O, Mizael de Souza - OAB:16842/ MT

 Código n. 97951

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), determino o cancelamento da audiência designada 

nestes autos, a qual será redesignada em data oportuna.

Intimem-se, providencie-se o necessário. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110958 Nr: 3149-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ferreira Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 110958

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), determino o cancelamento da audiência designada 

nestes autos, a qual será redesignada em data oportuna.

Intimem-se, providencie-se o necessário. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117290 Nr: 1910-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronald Aguiar de Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 117290

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), determino o cancelamento da audiência designada 

nestes autos, a qual será redesignada em data oportuna.

Intimem-se, providencie-se o necessário. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119619 Nr: 3123-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Adriano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 Código n. 119619

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da Portaria-conjunta nº. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação 

nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos 

das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 

(Novo Coronavírus), determino o cancelamento da audiência designada 

nestes autos, a qual será designada nova data em tempo oportuno.

Ante o teor da certidão de fl. 159, dê-se vista ao Ministério Público.

Intimem-se, providencie-se o necessário. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 19 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 99924 Nr: 1446-21.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Adriana Rossi Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos, etc.

1 – Inicialmente, dispenso a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1 , aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais.

2 – Intime-se o Município de Diamantino, com as advertências legais, 

especialmente para que apresente a documentação que comprove o 

vínculo estatutário civil da parte autora com o Município, bem como a data 

da criação do cargo ocupado (devendo juntar aos autos a lei que o criou) 

e, ainda, se a carreira passou por alguma reestruturação remuneratória 

(caso positivo, deverá juntar a lei que promoveu a reestruturação), para 

esclarecimento da causa, conforme orienta o artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

3 - Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.

4 – Defiro a justiça gratuita à parte autora, conforme requerido na inicial.

 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AMELIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000513-26.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: BANCO BMG S.A EXECUTADO: 

SEBASTIAO AMELIO DA SILVA v Vistos, etc. Em pesquisas junto aos 

sistemas BACENJUD e RENAJUD não foi possível o bloqueio de ativos 

financeiros em nome da parte executada, por ausência de saldo positivo 

em conta, bem como a inclusão de gravame em razão da inexistência de 

veículos em nome da parte executada. Assim, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste, no prazo de 05 dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-44.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1002359-44.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

EXECUTADO: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos, 

etc. Considerando que a parte executada informa o pagamento da dívida, 

bem como junta aos autos comprovante de pagamento (ID. 29558475 - 

Pág. 17), manifeste-se o MPE para que informe se houve o adimplemento 

integral do débito pela parte executada, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-21.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIN PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LUCIANO CASTELHANO OAB - MT20486-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010639-21.2015.8.11.0005. REQUERENTE: WIRAN DA SILVA 

REQUERIDO: BENJAMIN PEREIRA DE BARROS Vistos, etc. 1 – Em razão da 

penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a 

parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de 

advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullitésansgrief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-89.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREA PEREIRA 15804987879 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OGNIBENE E ROSSETO LTDA-ME (CLARA JEANS) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010046-89.2015.8.11.0005 EXEQUENTE: MARIA ANDREA PEREIRA 

15804987879 EXECUTADO: OGNIBENE E ROSSETO LTDA-ME (CLARA 

JEANS) Vistos, etc. Em pesquisas junto aos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD não foi possível o bloqueio de ativos financeiros em nome da 

parte executada, por ausência de saldo positivo em conta, bem como a 

inclusão de gravame em razão da inexistência de veículos em nome da 

parte executada. Assim, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, no prazo de 05 dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILEI OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001457-28.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: LINCON BARELLA 

EXECUTADO: VALDILEI OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos, etc. 1 – Em razão 

da penhora online de dinheiro parcialmente positiva, conforme telas em 

anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, ou, na 

ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 
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adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullitésansgrief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000551-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SANTANA DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000551-38.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: WALTER SANTANA DA GUIA 

EXECUTADO: WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto o extrato do 

BACENJUD anexado aos autos, requerendo o que dê direito no prazo de 

05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010303-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO MALDONADO FOLINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010303-80.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: NAYANE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, LUIZ ANTONIO 

MALDONADO FOLINI Vistos, etc. Em pesquisas junto aos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD não foi possível o bloqueio de ativos financeiros 

em nome da parte executada, por ausência de saldo positivo em conta, 

bem como a inclusão de gravame em razão da inexistência de veículos em 

nome da parte executada. Assim, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, no prazo de 05 dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção do processo. Sem prejuízo, indefiro o pedido de 

expedição de ofícios aos CRIs, uma vez que compete ao interessado tal 

diligência. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000141-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMARGO RIBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000141-77.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: JOSE CAMARGO RIBAS 

EXECUTADO: COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA 

LTDA - ME Vistos, etc. Em pesquisas junto aos sistemas BACENJUD não 

foi possível o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, 

por ausência de saldo positivo em conta, bem como a inclusão de gravame 

pelo RENAJUD em razão da inexistência de veículos em nome da parte 

executada. Assim, defiro o pedido de ID. 29287308, e expeça-se mandado 

de penhora dos bens que guarnecem a sede da empresa requerida, 

desde que não se tratem de bens indispensáveis à atividade empresarial 

da ré. Na hipótese de diligência infrutífera, independentemente de nova 

conclusão, intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo 

de 05 dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001513-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINO RODRIGUES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA LIVERO OAB - SP171859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001513-61.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ACELINO RODRIGUES DE 

MORAES EXECUTADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP Vistos, etc. Considerando que o 

bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte exequente para que 

manifeste-se indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, 

ou requerendo o que dê direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000417-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GUSMAO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

VINICIUS GUSMAO SOARES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Tendo em vista a portaria-conjunta nº 249 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, dispondo sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o dia 19 

de maio de 2020, às 14h30min. Intimem-se as partes para comparecimento 

à solenidade, consignando no mandado que a ausência do requerido 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da 

parte reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 113 de 764



9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes poderão arrolar 

testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo 

intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro 

do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002657-36.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GAINO (REQUERENTE)

ELIANE CRISTINA TOARDI GAINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DOBRE OAB - MT26119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1002657-36.2019.8.11.0005. REQUERENTE: RICARDO GAINO, ELIANE 

CRISTINA TOARDI GAINO REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A 

Vistos, etc. Analisando aos autos, verifica-se que o valor da causa 

ultrapassa em muito o teto permitido no juizado especial, conforme prevê o 

artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95. Diante do exposto, determino que a parte 

autora adeque o valor da causa, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção do processo em razão da inadmissibilidade do rito para 

processar e julgar a demanda Decorrido o prazo se manifestação, 

certifique-se e torne concluso para extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000507-48.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS OAB - MT24509/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000507-48.2020.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CLARA COSTA 

FAGUNDES DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito alegado 

está revelada através do fato de que a parte autora alega que solicitou o 

cancelamento de seu plano junto a requerida no período de março/2017 e 

que pagou todos os débitos pendentes, mas que em dezembro/2017 

verificou que o cancelamento não havia sido realizado, e que após alguns 

meses recebeu mensagem da Requerida informando a existência de 

fatura aberta em seu nome. Alega, ainda, que apesar do primeiro pedido 

de cancelamento realizado em março/2017, procurou a ré em 19 de janeiro 

de 2018, 23 de março de 2018 e em 08 de maio de 2018, para tentar 

efetivar o cancelamento do plano, que não era realizado quando solicitado, 

e que não obstante os pedidos de cancelamento realizados, bem como o 

pagamento dos débitos existentes, foi surpreendida com as inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela ré. Assim, 

tenho que deve ser levado em consideração a alegação da parte autora, 

pelo menos até a contestação da parte requerida, até porque informou nos 

autos os protocolos das ligações realizadas junto a ré, bem como 

comprovou o pagamento da fatura anterior ao pedido de cancelamento e 

da fatura do mês em que alega ter solicitado o cancelamento. Ademais, 

caso demonstrada a legalidade da restrição creditícia objeto dos autos, a 

requerida poderá realizar nova inscrição do débito. O perigo da demora é 

evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra restrições em seu 

crédito por dívida supostamente indevida, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que dê baixa na inscrição 

em questão até determinação judicial em contrário, sob pena de multa 

diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao 

prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001993-05.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KROHLING (REQUERENTE)

NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO BREDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001993-05.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ROGERIO KROHLING, 

NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES REQUERIDO: MAURO ANTONIO 

BREDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
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requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1 º”. No caso em apreço a parte 

embargante informa não há o que se falar em litispendência uma que o 

valor discutido na ação de cobrança refere-se a 2ª parcela paga na 

renegociação de dívida da CDA, cujo saldo devedor era no total de R$ 

326.162,98, enquanto o processo n. 1001992 -20.2019.811.0005 tem 

como objeto a cobrança da 1ª parcela da renegociação. O pedido não 

merece acolhimento. Ao contrário do que sustenta o embargante, o caso 

dos autos se amolda perfeitamente ao instituto da litispendência, pois 

ainda que o valor das cobranças sejam distintos o negócio originário da 

cobrança é o mesmo, qual seja, a renegociação da CDA, cujo saldo 

devedor era de R$ 326.162,98. Além disso, verifica-se que o autor 

desmembrou uma única dívida e propôs duas ações idênticas para realizar 

a cobrança do valor que alcança a montante de R$ 45.952,66, que 

ultrapassa em muito o teto do Juizado Especial. Diante do exposto, 

REJEITO os embargos e MANTENHO a sentença de ID. 29612658 - Pág. 

1/2. P. I. C. Intimem-se as partes quanto a presente decisão. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001193-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR RUPOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001193-74.2019.8.11.0005. REQUERENTE: IVANIR RUPOLO REQUERIDO: 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais proposta por Ivanir Rupolo em face de Eletromar Móveis e 

Eletrodomésticos LTDA – Eletromóveis Martinello, qualificados nos autos. 

Narra a parte autora que na data de 17 de Abril do ano de 2.019 a Autora 

adquiriu uma Máquina de Lavar Roupas, marca Mueller, modelo Plus, cor 

preta, 110 volts na loja da empresa requerida nesta cidade de Diamantino, 

pagando por este bem o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta 

reais), conforme aponta na Nota Fiscal n° 223975. Argumenta que algum 

tempo após a instalação, o produto passou a apresentar grave defeito, 

uma vez que o motor da máquina descolou e caiu, impossibilitando assim a 

sua utilização. Diante do fato, a autora comunicou a empresa ré sobre o 

defeito, e no dia 01 de Julho do ano de 2019 os prepostos da ré coletaram 

o produto defeituoso para remeterem à assistência técnica, informando a 

autora acerca da impossibilidade de entregar outro produto em 

substituição. Informa que tentou por inúmeras vezes que a ré lhe 

fornecesse outra máquina de lavar até o conserto da sua, no entanto, sem 

êxito. Além disso, aduz que sua máquina só foi devolvida no dia 06 de 

Agosto de 2.019, às 17h10min. Em razão do exposto, requer a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré, 

por outro lado, se limita em sustentar que o produto foi consertado e que 

não houve qualquer reclamação após a devolução do produto, devendo o 

pleito ser julgado improcedente. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que se 

trata de relação consumerista (art. 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicado 

o Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora ante sua 

hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 6º do 

Codex. Ademais, compete a parte autora apresentar fatos constitutivos de 

seu direito (art. 373, I, CPC) e à Requerida a apresentação de fatos 

impeditivo, extintivos e modificativos do direito do autor (art. 373, II, CPC). 

No mérito a ação é procedente. Em resumo, restou incontroverso nos 

autos o vício na máquina de lavar roupas, marca Mueller, modelo Plus, cor 

preta, 110 volts, a recusa da ré em substituir o produto, bem como a 

demora na devolução do produto, demonstrando assim a falha na 

prestação de serviço pela ré. Pois bem. Quanto a vício do produto, 

vejamos o que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço. A parte autora demonstrou nos autos 

que o produto não foi devolvido no prazo legal de 30 (trinta) dias, já que o 

produto foi recolhido em 01.07.2019 e devolvido apenas no dia 

06.08.2019. (ID. 22588205 - Pág. 1 e ID. 22588209 - Pág. 1). Além disso, 

ficou claro pelo depoimento do preposto da ré, Sr. Elton de Souza Silva, 

que houve demora na devolução do produto, bem como a recusa da ré em 

devolver a quantia paga pela autora no produto, vejamos trecho da oitiva: 

(...) Juiz: O que o senhor recorda desses fatos: Preposto: Que ela 

retornou da assistência após 37 dias, que eu acho que está até no laudo, 

no requerimento aí. 37 dias. E assim que chegou, no outro dia foi entregue. 

Tem o procedimento de chegar, verificar o caminhão e no outro dia baixar 

a nota, que nõ consegue baixar de o dia para o outro, para poder estar 

encaminhando para entrega. Juiz: A alegação dela é que no trigésimo dia 

teria chego na loja, junto com o caminhão de assistência técnica, e 

demorou quase oito dias para levar para a casa dela, o que o senhor tem 

pra dizer sobre isso? Preposto: Isso ai eu não sei. Que saiba, deu 37 dia 

né? Que até ta colocado nos autos. Juiz: Por que ultrapassou o prazo 

legal de 30 dias? Preposto: De vez em quando tem alguns atrasos. No 

caso da locomoção, de vim de Lucas pra cá. Juiz: E nesse dia que houve 

a entrega, a autora foi na loja? Preposto: Eu não me recordo se foi no dia, 

mas ela esteve na loja antes da entrega. Juiz: Antes da entrega? 

Preposto: Antes da entrega. Juiz: E ela pediu o dinheiro de volta e vocês 

não deferiram por quê? Preposto: Porque se foi no mesmo dia, o produto já 

estava lá e ela queria o prazo da entrega né. Juiz: A pergunta não é essa. 

A pergunta é: Se não tinha sido entregue na casa dela e tinha passado os 

30 dias, é direito dela receber de volta o dinheiro do produto, não é? 

Preposto: É quando entra com uma ação né? Juiz: Por que 

administrativamente a empresa não cumpre a lei? Preposto: Geralmente é 

assim, que eu saiba eles entram com procedimento no PROCON ou 

mediante o advogado para autorizar a troca. (sic) Observa-se que, 

embora a ré demonstre que o produto foi consertado, o fez fora do prazo 

e não se atentou para as hipóteses previstas no artigo 18 do CDC. Assim, 

considerando que a ré não respeitou a norma Consumerista, é evidente 

que falhou ao não prestar um serviço de qualidade a autora, devendo, 

portanto, ser responsabilizada pelos eventuais danos causados, e, no 

caso, a sua responsabilidade é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do 

CDC. A procedência do pedido de reparação de danos decorre do fato d 

parte autora ser idosa, aposentada e ter ficado por mais de 30 dias sem 

produto essencial, já que ficou demonstrado nos autos que utilizava a 

máquina de lavar roupas para incrementar a renda mensal, realizando a 

lavagem de roupas para terceiro. Portanto, é evidente que os direitos de 

personalidade da autora, previstos no art. 5º, inciso X, da Constituição 

Federal foram violados, fazendo jus à respectiva reparação. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO 

CARACTERIZADO. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. DEVOLUÇÃO DO VALOR 

PAGO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 18 DO CDC. DANOS 

MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. BEM ESSENCIAL 

(COLCHÃO). QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. A parte autora 

pretende a devolução do valor pago por colchão defeituoso, bem como 

indenização por danos morais. 2. A autora adquiriu o produto em 

10/03/2018 e, em menos de um ano de uso, noticiou vícios de qualidade no 

bem à ré, em diversas oportunidades, sendo inclusive enviado técnico da 

empresa para averiguação, o qual constatou a presença de deformidades 

no colchão “nos dois lados bem grande” (fl. 30), assim constando também 

das mensagens de fls. 35/40. Entretanto, a consumidora ainda aguarda a 
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solução do problema. 3. Preliminar de extinção, por ausência de interesse 

de agir, que não comporta acolhimento. Por se tratar de produto essencial, 

nos termos do §3º do art. 18 do CDC, o consumidor poderá fazer uso 

imediato das alternativas do § 1º do referido artigo, sendo cabível a 

restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1º, II, 

do CDC. Em contrapartida, devolução do bem à empresa ré, a cargo desta, 

em contrapartida, em data e horário previamente acordado entre as 

partes, visando evitar enriquecimento ilícito da autora. 4. Danos morais 

ocorrentes, de modo excepcional, diante da essencialidade do produto 

(colchão) e dos problemas de coluna enfrentados pela autora, que 

certamente foram agravados pelo bem defeituoso. 5. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que vai reduzido para R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), atendendo às circunstâncias do caso 

concreto, aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

aos parâmetros desta Turma Recursal, em casos análogos. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008751612, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020). Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela empresa requerida, passo 

agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, considerando a 

capacidade econômica da empresa ré e considerando, ainda, a condição 

financeira da autora, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ante ao exposto, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno a Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no importe R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a 

correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da 

Súmula 362 do STJ. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor 

do art. 54, Lei 9.099/95. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010601-14.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NELORE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGORSAL - COMERCIO DE SAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010601-14.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: AGRO NELORE COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME EXECUTADO: IGORSAL - 

COMERCIO DE SAL LTDA Vistos, etc. Em análise dos autos, verifica-se 

que a parte exequente tentou por diversas vezes localizar bens em nome 

da parte executada para tentar receber seu crédito, inclusive, houve 

tentativa de bloqueio via sistema BACENJUD bem como busca pelo sistema 

RENAJUD, todas infrutíferas. Intimada para manifestar-se nos autos 

indicando bens passíveis de penhora, ou requerendo outra medida 

pertinente ao caso, a parte exequente pugnou pela intimação da parte 

executada, para que esta indicasse bens passíveis de penhora, o que foi 

deferido pelo Juízo. Contudo, conforme carta precatória juntada aos autos, 

a parte executada não foi localizada, e intimada por seu patrono para 

manifestar-se quanto a devolução da CP, a parte exequente manteve-se 

silente. Por fim é de se anotar que o cumprimento de sentença tramita 

desde 2016 sem que o credor tenha localizado bens penhoráveis, o que 

demonstra que a executada não possui bens para quitar o débito. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem 

custas, nem honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de 

primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DAMBROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

POSTO 10 DIAMANTINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002604-55.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE MAURO DAMBROS 

REQUERIDO: POSTO 10 DIAMANTINO LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Sustenta a parte reclamante, em resumo, 

que seu nome foi indevidamente protestado pelo Banco requerido, em 

razão de dívida que já se encontrava adimplida perante a primeira 

reclamada. Pugna pela declaração de inexistência de débito, bem como 

danos morais. Em defesa, o Banco reclamando suscitou questões 

preliminares. No mérito alega que a parte requerente não comprovou suas 

alegações e que a instituição Ré não praticou nenhum ato ilícito, posto que 

a restrição foi devida, pugnando pela improcedência da ação. Por sua vez, 

a parte requerida Posto 10 alega que o autor abasteceu com prazo para 

pagar de 7 dias e não pagou nada, quando o Posto então somou o valor 

das notas abastecidas e enviou o boleto total de cobrança para o Banco. 

Afirma que nesse lapso temporal o autor foi no Posto e pagou apenas uma 

parte, tendo o Posto enviado um comando para o Banco Santander baixar 

a cobrança total, excluído o boleto da cobrança, tendo enviado um novo 

boleto do saldo devedor, que foi pago pelo autor. Contudo, afirma que 

nesse ínterim o Banco não baixou a cobrança e enviou para o protesto. 

Assim, sustenta que não concorreu para os fatos narrados, pugnando 

pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como pela 

improcedência da ação. A preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser 

acolhida, uma vez que tendo a parte requerida Posto 10 parceria com a 

instituição financeira ré, posto que na condição de credora utilizou-se dos 

serviços bancários da Ré Santander para efetuar a cobrança em questão, 

permanece responsável solidariamente com a segunda requerida perante 

seu consumidor. Rejeito a preliminar de indevida concessão de gratuidade 

da justiça, primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a 

concessão, devendo a reclamada afastar a presunção da referida 

declaração de forma a demonstrar que a parte goza da possibilidade de 

arcar com as custas judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque 

nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e honorários 

advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Rejeito, 

igualmente, a preliminar de incompetência territorial, posto que muito 

embora a parte reclamante não tenha apresentado comprovante de 
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endereço em seu nome, todos os documentos dos autos demonstram que 

o autor possui domicílio nesta cidade de Diamantino, bem como diante do 

fato do autor ser agricultor conhecido no município, de forma que não há 

dúvidas quanto a competência territorial para a presente demanda. Afasto, 

também, a preliminar de inépcia da inicial ante pedido de dano moral 

genérico, posto que além da parte autora ter indicado que os danos morais 

sofridos decorrem de suposto protesto indevido de seu nome por dívida 

adimplida, especificou o valor que pretende pela indenização que pleiteia 

com a demanda. Por fim, afasto a preliminar de boa-fé inexistente ante 

ausência de reclamação prévia, uma vez que a tentativa de resolução 

administrativa, embora recomendável, não é condição para o ajuizamento 

de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê 

o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a 

preliminar arguida. Superadas as preliminares, passo a julgar o mérito. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade das partes reclamadas 

comprovarem a legalidade do protesto, incumbência que lhes seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Dos 

autos, verifica-se que restou incontroverso que o autor devia a quantia de 

R$ 3.213,53 perante a primeira reclamada, mas que realizou o pagamento 

parcial do referido valor, ficando devedor do saldo remanescente de R$ 

758,42, conforme se verifica do documento de id. 27471189 - Pág. 2. 

Constata-se, ainda, que com o parcial pagamento realizado pelo autor, a 

primeira reclamada solicitou ao banco requerido a baixa da cobrança total 

de R$ 3.213,53, e emitiu novo boleto do saldo devedor, que foi 

devidamente pago pelo reclamante, conforme confessado pela primeira 

reclamada na peça contestatória. Contudo, conforme se extraí dos autos, 

muito embora a primeira ré tenha solicitado do banco requerido a baixa da 

cobrança do valor de R$ 3.213,53, a mesma não foi realizada, tendo o 

banco realizado o protesto da dívida em 22/10/2019, portanto, após o 

pagamento. Logo, infere-se que o protesto realizado em desfavor do autor 

foi indevido, devendo ambas reclamadas serem responsabilizadas pelo 

ato ilícito, sendo que a alegação da requerida Posto 10 de que a culpa é do 

Banco que não agiu com prudência, deixando de atender seu pedido de 

baixa e protestando o título em nome do Autor, não a exime da 

responsabi l idade pelo evento  danoso.  Nesse sent ido : 

EMENTA:APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO -DÍVIDA 

QUITADA -AUSÊNCIA DE REPASSE À CONSUMIDORA – 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS – 

CONFIGURAÇÃO -FIXAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

Não exclui a responsabilidade do credor pela inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito a ausência de repasse do pagamento 

realizado pelo devedor. O simples fato de ter sido mantido o nome do 

consumidor nos cadastros de restrição ao crédito gera, por si só, 

transtornos e constrangimentos que obrigam o culpado a indenizá-lo (...) 

(Apelação Cível 1.0145.15.003122-0/001, Relator (a) Des. (a) Aparecida 

Grossi, 16ª Câmara Cível, julgamento em 02/03/2017, publicação sumula 

em 13/03/2017). Desta forma, sendo evidente que houve protesto indevido 

de débito adimplido, inquestionáveis os danos morais indenizáveis, que, 

ressalte-se, no presente caso ocorre in re ipsa. Nesse sentido a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO INDEVIDO – 

DÍVIDA QUITADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM 

ARBITRADO – RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

SÚMULAS 54/362/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio 

fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora 

a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, 

nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. (Ap 108950/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). Assim, 

verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, 

passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Diante do exposto, rafitico a tutela de urgência deferida nos autos 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR 

as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 019/2020-DF completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

PORTARIA Nº 020/2020-DF

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o disposto na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas do fórum, institui o regime 

obrigatório de teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n. 247/2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º da Portaria-Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Ordem de Serviço n. 002/2020-DF, de 19 de março de 

2020, desta Diretoria do Foro;

RESOLVE:

Art. 1º. ESTABELECER o regime obrigatório do teletrabalho com plano 

mínimo de trabalho fiscalizado pelo respectivo gestor para os servidores 

abaixo nominados, nos termos do § 1º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 

249/2020:

1. Marizélia Alves Damasceno (1ª Vara Cível);

2. Ana Cláudia Pimentel Malheiros (1ª Vara Cível);

3. Valéria Benedita dos Santos (1ª Vara Cível);

4. Sandra Cristina Coutinho (1ª Vara Cível);

5. Ésio Martins de Freitas (2ª Vara Cível);

6. Elizandra Broch de Campos Silva (2ª Vara Cível);

7. Elivânia Duarte dos Santos (2ª Vara Cível);

8. Inês Schuscter Konzen (2ª Vara Cível);

9. Gisele Heloisa Formaggi (2ª Vara Cível);

10. Hallison Fernando Nunes Carvalho (Gab. 2ª Vara Cível);

11. Tamara Marques Melo (Gab. 2ª Vara Cível);

12. Aline Bottezel da Rosa (3ª Vara Cível);

13. Célia Regina Pereira Xavier (3ª Vara Cível);

14. Katiúscia Sandra Ramos Silva (3ª Vara Cível);

15. Saulo de Souza Caetano (3ª Vara Cível);

16. Bárbara de Moraes Barbosa (Gabinete da 3ª Vara Cível);

17. Melissa Franham Tomaz (Gabinete da 3ª Vara Cível);

18. Eduardo Pinheiro Viana (4ª Vara Cível);
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19. Vera Maria Signori (4ª Vara Cível)

20. Célio Almeida da Costa (4ª Vara Cível);

21. Idelbrando Silva de Oliveira (4ª Vara Cível);

22. Eliana Aparecida Duque Ferreira (4ª Vara Cível);

23. Douglas Steiffine Sousa Dias (Gabinete da 4ª Vara Cível);

24. Divanei Pereira da Silva Miranda (5ª Vara Cível);

25. Gardênia Borges de Moura Cabriote (5ª Vara Cível);

26. Neide Vaz Domingues (5ª Vara Cível);

27. Nôemia Klein Fernandes (5ª Vara Cível);

28. Débora Cristina M. R. de Rossis (Gabinete 5ª Vara Cível);

29. Willian de O. Lopes Carvalho (Gabinete 5ª Vara Cível);

30. Marina Soares Vital Borges (CEJUSC);

31. Victor Henrique de Gouveia Gatto (Vara Criminal);

32. Andrey Cordeiro M. R. Oliveira (Central de Administração);

33. Lilian Rech Woyda (Distribuidor);

34. Salete Ineis Camilotti (Distribuidor);

35. Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros (Distribuidor);

Art. 2º. ESTABELECER o comparecimento pessoal dos servidores abaixo 

nominados, diante da impossibilidade de teletrabalho e essencialidade do 

serviço, na forma abaixo consignada, mediante autorização do Presidente 

do Tribunal de Justiça,:

A. Servidores que permanecerão presencialmente no prédio do fórum em 

cumprimento de expediente interno:

1.Migueloncito dos Santos (Gestor Judiciário da Vara Criminal);

2.Marilene Lucas da Fonseca Maia (Vara Criminal);

3.Elaine Monica Mallmann Kerkhoff (Vara Criminal);

4.Daene Alves Braga (Gabinete Vara Criminal);

5.Jacqueline Mara de Arruda (Gabinete Vara Criminal);

6.Solange Rocheli Neuenfeld (Gabinete 1ª Cível);

7.Patrícia Azevedo de Medeiros Pedrozo (Gabinete 1ª Cível);

B. Servidores que comparecerão presencialmente ao prédio do fórum em 

regime de revezamento no respectivo setor:

1.Cleide Vivian de Oliveira Neves (Central de Administração);

2.Ângela Borges de Oliveira (Central de Administração);

3.Lilian Rech Woyda (Distribuidor);

4.Salete Ineis Camilotti (Distribuidor);

5.Cleia Nominato Freitas (Distribuidor);

C. Servidores que estarão na modalidade de teletrabalho e que 

comparecerão presencialmente ao prédio do fórum somente se acionados 

nos casos de urgência, nas situações das portarias-conjuntas acima 

mencionadas:

1.Marizélia A. Damasceno (Gestora Judiciária da 1ª Vara Cível;

2.Ésio Martins de Freitas (Gestor Judiciário da 2ª Vara Cível);

3.Aline Bottezel da Rosa (Gestora Judiciária da 3ª Vara Cível);

4.Eduardo Pinheiro Viana (Gestor Judiciário da 4ª Vara Cível);

5.Divanei P. da S. Miranda (Gestora Judiciária da 5ª Vara Cível;

Art. 3º. DISPENSAR a prestação dos serviços, por não comportarem o 

teletrabalho, com posterior compensação, dos servidores abaixo 

nominados, nos termos do § 2º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 

249/2020:

1. Edjan de Oliveira Rodrigues (3ª Vara Cível);

2. Ana Cristina Balduino (4ª Vara Cível);

3. Maria Edilce Pereira (4ª Vara Cível);

4. Neusa Joana Zanetti (Protocolo);

5. Juliana Ottenio (Vara Criminal);

6. Márcia Batista Duarte (Vara Criminal);

7. Ana Paula Frota (Agente da Infância e Juventude);

8. Cosme P. de Freitas (Agente da Infância e Juventude);

9. Mara Mendes M. Mayer (Agente da Infância e Juventude);

10. Heldicely J. C. Oliveira (Agente da Infância e Juventude);

11. Widney M. de Lima Alves (Agente da Infância e Juventude);

Art. 4º. Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data, mediante 

autorização do Presidente do Tribunal de Justiça.

Submeta-se a presente ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para aprovação, publique-se no DJE, afixe-se cópia na porta 

de entrada do fórum e se remetam cópias à Corregedoria-Geral da Justiça, 

OAB, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil, bem como a 

todos os servidores e magistrados da Comarca de Primavera do Leste, 

para conhecimento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

 

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197590 Nr: 7578-27.2017.811.0037

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMCLDTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:, FRANCARLOS 

BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - OAB:23421/O, LUIZ FERNANDO DE 

SOUZA NEVES - OAB:3934

 Processo Administrativo Disciplinar: 7578-27.2017.811.0037

Código: 197590

ATO ORDINATÓRIO

 Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da servidora 

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros na qual foi designada 

audiência para oitiva das testemunhas arroladas para o dia 07 de Abril de 

2020.

Para a realização do ato foi intimada a servidora Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros pessoalmente e seus advogados constituídos 

via DJE n°. 10693, publicado em 12 de Março de 2020, bem como foram 

oficiadas as gestoras e cientificadas as servidoras arroladas como 

testemunhas para comparecimento.

Contudo, em virtude dos atuais acontecimentos que assola o país em 

decorrência das medidas temporária de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 e considerando a Portaria-Conjunta 249 de 18 de Março de 

2020 que decretou o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial 

no período entre 20 de Março a 20 de Abril de 2020, fica cancelada a 

audiência designada para o dia 07 de Abril de 2020 que será remarcada 

assim que regularizado o expediente forense.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005528-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em razão da 

Portaria Conjunta 249/2020 da Presidência do TJMT e da Corregedoria 

Geral da Justiça redesigno a audiência de mediação para o dia 02 de Julho 

de 2020 às 08h:00min. Primavera do Leste - MT, 18 de março de 2020. 

Primavera do Leste - MT, 20 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006986-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR TEREZINHA DALMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENO PODOLAK (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, por meio de seu advogado constituído DOUTOR 
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ALVARO MENEZES OAB/MT 13322A, para que informe endereço 

completo do requerido ante a tentativa infrutífera em localizá-lo (id. 

30222933).

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007983-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. S. (REQUERENTE)

J. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em razão da 

Portaria Conjunta 249/2020 da Presidência do TJMT e da Corregedoria 

Geral da Justiça redesigno a audiência de mediação para o dia 02 de Julho 

de 2020 às 14h:00min. Primavera do Leste - MT, 20 de março de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127315 Nr: 294-70.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPN, TPN, EDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LUCIANO FREITAS FARIA - OAB:11979-A, LURDIANE 

BARROS MOREIRA - OAB:12369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, diante da insuficiência dos meios percorridos até o 

momento, buscando satisfazer o débito, observando os interesses das 

alimentantes e o tempo transcorrido desde o protocolo da ação 

(20/01/2014), converto a ação para que tramite pelo rito dos arts. 528, § 

8º c/c 523 e seguintes, do CPC.Outrossim, à vista da conversão ora 

realizada, defiro o pedido de penhora online formulado e procedo com o 

bloqueio de valores (R$ 130.211,86 – f. 140/141) junto ao Bacenjud nas 

contas bancárias em nome do executado, colacionando o respectivo 

extrato.Com a consulta, dê-se vista a exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.Ciência às partes. Cumpra-se.Primavera 

do Leste – MT, 19/12/2019.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55658 Nr: 3288-81.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVT, RMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:OAB-MT 23.903-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

VOLNEI LORENZZON - OAB:23080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar sobre o Laudo de f. 208/212, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130270 Nr: 2936-16.2014.811.0037

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESB, JHSB, RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de p. 111, intimo a parte requerida para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150724 Nr: 4728-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHGB, IMG, JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente intimo a inventariante para providenciar 

o recolhimento dos formais de partilha, no prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001290-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO certifico que o recurso de Apelação é tempestivo. Intimo a 

parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001519-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIJIANE SILVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso de Apelação é tempestivo. Intimo a 

parte autora para apresentar contrarrazões de Apelação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001887-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MEDEIROS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso de Apelação é tempestivo. Intimo a 

parte autora para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 119 de 764



Processo Número: 1002883-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CLAUDETE SCAIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERI PAULO ZANETTE OAB - MT0010310A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe 1002883-13.2017.8.11.0037 Ação 

Monitória Requerente: Aldemir dos Santos Souza Requerida: Elaine 

Claudete Scain Vistos etc. Trata-se de ação monitória proposta por 

Aldemir dos Santos Souza em face de Elaine Claudete Scain, qualificados 

nos autos em epígrafe A pretensão material fundamenta-se no 

inadimplemento do cheque nº 850186, Banco do Brasil S.A., Ag. 3290-5, 

c/c 10.930-4, emitido pela requerida, em 07 de novembro de 2014, com 

vencimento em 10 de dezembro de 2014, no valor nominal de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), atualizado para R$ 80.645,24 (oitenta mil, seiscentos 

e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), mediante inclusão de 

juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo 

INPC. A petição inicial foi instruída com documentos. Despacho inicial. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida 

opôs embargos à ação monitória, arguindo a ilegitimidade ativa ante a 

ausência de exibição de endosso, bem como o excesso de cobrança 

decorrente do termo inicial de incidência dos juros moratórios e correção 

monetária, além da inclusão indevida de multa de 2%. Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou os embargos monitórios. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. A preliminar de ilegitimidade ativa foi superada com a 

exibição do verso do título prescrito, demonstrando o endosso do cheque 

(Id. 11427336). No que tange ao excesso de cobrança, os embargos 

monitórios são parcialmente procedentes. Com efeito, a parte autora 

atualizou o débito a partir do dia 11 de dezembro de 2014, com correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, acrescendo inclusive multa 

2%, em conformidade com a tese 942 firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em casos repetitivos, no paradigma REsp.1556834/SP, in verbis: 

Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a 

correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação. Assim, a correção deve 

incidir a partir da data da emissão do cheque (07.11.2014) e os juros 

moratórios a contar da primeira apresentação à instituição financeira 

(11.12.2014). Por fim, não há margem legal para a incidência de multa, ante 

a ausência de previsão de cláusula penal. Isso posto, acolho parcialmente 

os embargos monitórios e determino a retificação do cálculo, 

especificamente para a exclusão da multa de 2%. Julgados os embargos 

previstos no artigo 702, constituído está, de pleno direito, o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no 

que couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, 

§2º). Logo, havendo requerimento expresso do credor, intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI PODANOSQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000832-92.2018.8.11.0037 Cumprimento de Sentença Exequente: Osni 

Podanosqui Executado: Porto Seguro CIA de Seguros Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença manejado por Osni Podanosqui em face Porto 

Seguro CIA de Seguros, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do trâmite processual, a parte executada, devidamente intimada, 

realizou o pagamento do débito (Num. 29900839), com pedido de 

levantamento da parte exequente (Num. 30000022). Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Isto 

posto, extinto o crédito pelo pagamento, julgo extinto por sentença com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Autorizo a expedição de alvará. Restitua-se o 

valor penhorado para a executada (Num. 29900811). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

intimo o autor para apresentar impugnação a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001216-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para apresentar os dados bancários para a 

expedição do alvará.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001070-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o v. acórdão, Intimo as partes para requerer o que de 

direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007277-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ORACIL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 27499704, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 27561194 a seguir transcrita: 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 04 de 

março de 2020, às 16h40min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001272-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimo a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da proposta de 

acordo, bem como acerca do comprovante de pagamento juntado aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001350-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte autora para fornecer os dados bancários para expedição do 

alvará.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008361-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI INES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1008361-65.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Marli Ines da Silva 

Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 
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destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de janeiro de 2019. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001518-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Y. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001518-16.2020.8.11.0037. AUTOR(A): SOLANGE RODRIGUES VIEIRA, 

Y. R. D. S. REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001521-68.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001521-68.2020.8.11.0037. AUTOR(A): SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum, mediante a prévia comprovação do recolhimento de custas e 

taxas de distribuição. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

20 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VILLAS BOAS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000008-65.2020.8.11.0037. AUTOR(A): VINICIUS VILLAS BOAS 

MARTINS RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65253 Nr: 5070-89.2009.811.0037

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

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte embargada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo 

julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.Vencido o 

beneficiário da assistência judiciária, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.CPrimavera do Leste (MT), 19 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146326 Nr: 2694-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA, EPA 

DA SILVA E CIA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 Certifico que INTIMO a parte REQUERIDA para se manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 181/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 240973 Nr: 1399-72.2020.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:MT/7504, Carlos Henrique Magalhães Fernandes - 

OAB:18804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1399-72.2020.811.0037 (Código nº 240973)

Embargos à Execução

Embargante: Unic Educacional Ltda.

Embargado: Severino Pasquali

Vistos etc.

Determino o imediato apensamento aos autos n° 3224-66.2011.811.0037 

(104260).

Certifique-se quanto a tempestividade dos embargos e garantia da 

execução.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 241085 Nr: 1444-76.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ISABEL RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA & BSL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:, GIAN CARLO LEAO 

PREZA - OAB:8431/O, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Processo nº 1444-76.2020.811.0037 (Código 241085)Embargos de 

Terceiro Embargante: Sandra Isabel Ruaro Embargado: Casa & BSL 

Ltda.Vistos etc. Trata-se de ação de embargos de terceiro proposta por 

Sandra Isabel Ruaro em face de Casa & BSL Ltda., ambas qualificadas 

nos autos em epígrafe.A pretensão material é a desconstituição da 

constrição judicial incidente sobre o imóvel objeto da matrícula n° 1.287 do 

CRI de Primavera do Leste, adquirido do Sr. Walmir de Souza, em meados 

do ano de 2000, com posse efetiva em outubro de 2000, época em que a 

embargante passou a residir no imóvel com sua família, ficando pendente 

a lavratura da escritura do bem.Relata, ainda, que o seu esposo e o Sr. 

Walmir de Souza eram muito próximos e por não haver nenhuma 

contestação acerca da sua condição de proprietária do imóvel, não 

providenciou a lavratura da escritura do imóvel.A petição inicial foi 

instruída com os seguintes documentos: 1) Procuração (fls.09); 2) 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual.No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º).As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º).Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de 

março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 44410 Nr: 6655-84.2006.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LUNARDONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que 

couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, 

§2º).Logo, havendo requerimento expresso do credor, intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).Em cumprimento ao disposto no artigo 

348 da CNGC – Foro Judicial, proceda-se à imediata conversão do tipo do 

processo para cumprimento de sentença (código da classe 

20126).Intime-se. Expeça-se o necessário. CumpraPrimavera do Leste 

(MT), 19 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61383 Nr: 1255-84.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS S/A, BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 124 de 764



7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A

 Isso posto, acolhidos os embargos à execução, DECLARO A AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA 

ANTE A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, 

c/c artigo 798, I, ‘a’, ambos do Código de Processo Civil.Levante-se o 

depósito judicial.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Vencido o beneficiário da assistência judiciária, 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.CPrimavera do Leste (MT), 19 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66025 Nr: 5822-61.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL SA, BANCO HSBC 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na ação 

declaratória incidental de nulidade de cláusula contratual de apólice de 

seguro de vida em grupo proposta por Domingos Ferreira Gomes em face 

de HSBC Seguros Brasil S/A.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato 

que abreviou o labor profissional.Vencido o beneficiário da assistência 

judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.CPrimavera do Leste (MT), 19 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136724 Nr: 8100-59.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS, ADILSON JOSÉ 

VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 8100-59.2014.811.0037 (Código 136724)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de 

MT

Executados: José Américo Viegas e Adilson José Viegas

Vistos etc.

Baixe-se a medida judicial restritiva (fls.103/104).

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do cálculo 

exequendo, consoante o postulado (fls.102v), bem como para manifestar 

interesse na penhora dos veículos com restrição via sistema RENAJUD 

(fls.97).

Caso haja interesse, penhore-se os automotores, na forma do artigo 845, 

§1º, do Código de Processo Civil, intimando os executados (CPC, art.841), 

na forma da lei.

Ato contínuo, avaliem-se os bens, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872). 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Autorizo a penhora de ativos financeiros, nos moldes do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000317-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEVEN ENTRETENIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCO AURELIO MONTANHER MILEO (EXECUTADO)

FERNANDA MONTANHER MILEO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO SAVIO DA 

VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1000317-57.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 33.974,63 ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

INADIMPLEMENTO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE 

DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT Endereço: RUA 

PIRACICABA, 763, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA 

brasileira, solteiro, empresário, portador do RG nº 20076339 SSP/MT e 

inscrito no CPF sob nº 030.868.131-21 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para pagar a dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916). RESUMO DA INICIAL: A Exequente é credora 

dos Executados, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 8470-7, no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), emitida em 02 de abril de 2014, 

na qual fora pactuado ao pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas de 

R$ 2.734,89 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove 
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centavos), com vencimento todo dia 17, iniciando em 17/05/2014 e 

findando-se dia 17/04/2016. (doc. 02), o qual foi disponibilizado na conta 

corrente do executado em 07/04/2014 (doc. 03). Os Executados 

efetuaram pagamento parcial da dívida entabulada até a parcela de 

número 15, vencida em 17/07/2015. Desde então, isto é, do mês 08/2015, 

os Executados não realizaram o adimplemento das parcelas vencidas 

posteriormente, originando a mora. Rua Silvério Nadir Danielli, 240 – Sala 

335 – Centro, CEP 78850-000 – Primavera do Leste – MT Telefone: 

6 6 . 3 4 9 8 - 2 0 6 4 / E - m a i l s :  e u d s o n _ r s i l v a @ h o t m a i l . c o m  - 

raulantunes.adv@hotmail.com Página3 Assim, ante a ausência dos 

Executados em pagarem a dívida, não resta alternativa a Exequente senão 

buscar a tutela jurisdicional para solucionar o impasse e de forma 

coercitiva restabelecer o direito violado com a consequente expropriação 

de bens dos devedores, caso não efetuem o pagamento da dívida, no 

prazo de três dias. A inadimplência resultou em saldo devedor no valor de 

R$ 33.974,63 (trinta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e 

sessenta e três centavos), montante o qual foi corrigido monetariamente 

pelo INPC, com aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa 

moratória de 2% (dois por cento), com termo inicial da correção monetária 

e juros conforme data de vencimento da parcela e final em 12/01/2018 

(data da realização do cálculo), afim de cumprir o requisito do art. 798, § 

único do NCPC/2015.consoante demonstra a planilha anexa (doc. 04), 

cumprindo o estabelecido no art. 798, I, b e § único NCPC/2015. DECISÃO: 

Vistos etc. Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916).Fixo os honorários advocatícios em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (CPC, art.827, §1º).Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, 

art.829, §§1º e 2º).Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

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

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.Inexistindo 

pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em cadastros 

de inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata 

conclusão.Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

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

Eu, ELIZANDRA BROCK DE CAMPOS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 26 

de fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1003467-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DANIEL PEREIRA (REQUERIDO)

ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

MOACYR PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA (REU)

GIOVANI DADALT CRESPANI (REU)

ALINE VIECILI CRESPANI (REU)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001727-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA LANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001727-87.2017.8.11.0037 JULIANO 

SOUZA LANGARO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JULIANO 

SOUZA LANGARO em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA , ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 30024972, a 

parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 30333591, a 

parte exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos 
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valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta 

demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as 

formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará judicial eletrônico em favor da parte autora, conforme os dados 

bancários de ID nº 30333591, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. 

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003281-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DUTRA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003281-57.2017.8.11.0037. AUTOR(A): CAROLINE DUTRA DE FARIA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CAROLINE DUTRA DE FARIA 

em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA , ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29831489, a parte 

executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 30402276, a parte 

exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará judicial eletrônico 

em favor da parte autora, conforme os dados bancários de ID nº 

30402276, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. Após certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000104-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MATHEUS DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 

30435963 no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005779-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MENEGOTTO SIRONI OAB - PR0040396A (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005779-29.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: G10 - TRANSPORTES LTDA 

EXECUTADO: MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA 

Vistos. Inicialmente, defiro a habilitação do terceiro interessado de ID nº 

26965538. Sem prejuízo, intime-se o terceiro BELLUNO LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA, no endereço constante no contrato de ID nº 

20051628, para que tome ciência das restrições inseridas no ID nº 

18472421, bem como para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

os contratos de compra e venda dos veículos firmados com a parte 

executada. Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003176-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MELO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003176-80.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO JOSE ANTONIO DE MELO Vistos. Antes de analisar o pedido 

de ID nº 25505279, intime-se a parte exequente para juntar o cálculo 

atualizado da dívida, em 10 (dez) dias. Após, remetam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005576-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (EXECUTADO)

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005576-33.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: 

BRUNO LUIS PIRES - ME, BRUNO LUIS PIRES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB 

PRIMAVERA MT em face de BRUNO LUIS PIRES – ME e BRUNO LUIS 

PIRES, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 25016125, os 

excipientes/executados interpuseram exceção de pré-executividade, 

alegando, em síntese, ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, aplicação do código de 

defesa do consumidor aos contratos bancários, nulidade do contrato, 

encargos ilegais e excesso de execução. Instado, a excepto/exequente 

manifestou-se no ID nº 25997529, pugnando pela rejeição da exceção, 

vez que não cabe dilação probatória. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no 

artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de 

medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso 

dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de 

ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, 

contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar 

de plano documentação hábil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– Execução fiscal – Multa administrativa – Muro, Passeio e Limpeza – 

Exercício de 2015 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à 
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reforma – Inadmissibilidade – Questões apontadas que demandam 

produção de provas – Impossibilidade de discussão na via estreita da 

exceção de pré-executividade diante da controvérsia instaurada – 

Necessária dilação probatória para exame da matéria – Decisão mantida – 

R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( T J - S P  2 1 4 2 8 8 6 6 1 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2142886-61.2018.8.26.0000, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 

02/08/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

02/08/2018) Da análise dos autos, verifico que os excipientes/executados 

pugnam pela extinção dos autos, alegando que o exequente não 

demonstrou o inadimplemento, bem como não houve notificação a fim de 

constituir em mora. Todavia, é uníssona a jurisprudência no sentido de que 

a exceção de pré-executividade somente é cabível quando diz respeito às 

condições da ação ou aspectos formais do título executivo, matérias que 

podem ensejar o seu conhecimento ex officio. Assim, não cabe 

apreciação de matérias em sede de exceção concernente ao estrito 

interesse das partes, que não se tratam de matéria de ordem pública, que 

não estão demonstradas de plano e que necessitam da produção de 

provas. In casu, como se vê, a discussão está a demandar dilação 

probatória, própria de embargos à execução, de forma a possibilitar prova 

em contrário quanto às alegações das partes executadas, bem como 

eventual necessidade de designação de perito. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA SOB 

FUNDAMENTO DE SER A VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DA 

RELAÇÃO JURIDICA SUBJACENTE E RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE 

TÍTULOS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO - MEIO INAPROPRIADO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade somente tem pertinência quando trouxer matérias 

especialíssimas, que pode o magistrado conhecer de ofício de forma que 

tendo o excipiente trazido aos autos matéria de fato que necessita de 

produção de provas a exceção de pré-executividade não preenche os 

requisitos de admissibilidade, cumprindo ao mesmo buscar a via adequada 

para comprovação dos seus eventuais direitos. (AI 115584/2013, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 17/12/2013). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE 

DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de 

Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias 

passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem 

de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão 

somente a tese de excesso de execução, discussão que exige dilação 

probatória, fase incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 

Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos 

requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10108681320188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 06/02/2019) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

Insurgência contra a decisão que a rejeitou - Manutenção - A matéria 

veiculada na execução de préexecutividade é complexa e dependente de 

eventual dilação probatória, somente podendo serapreciada em sede de 

embargos à execução, ficando observada a possibilidade de sua 

reiteração na referida via própria - Agravo não provido, cassado o e 

feitosuspensivo.”(TJSP - Agravo de Instrumento n. 175.626-5 - Barueri - 9ª 

Câmara de Direito Público - Relator: Geraldo Lucena - 30.08.00 - V.U.). 

Desse modo, não há como acolher a pretensão dos excipientes, vez que 

não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, 

devendo ser deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais 

ampla sobre as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes. Ante 

o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os pedidos 

vertidos na exceção de pré-executividade de ID nº 25016125. Sem 

prejuízo, para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita do executado, intime-se por meio de seu advogado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Após, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito. Reitere-se o 

cumprimento da Carta Precatória expedida no ID nº 15748021. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 19 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003912-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006577-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DIANELY BARBOSA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003808-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVALDO FONSECA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para manifestar sobre o laudo pericial , bem como 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000529-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000529-49.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

em face de LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO, em que a requerimento de 

ofícios as empresas de pagamento eletrônico de pedágios (SEM PARAR, 

MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e CONECTCAR, solicitando que 

sejam encaminhadas informações e registros de seus bancos de dados, 

com indicativos de passagem em pedágios/cancelas pelos quais o veículo 

possa ter transitado, a fim de localizar o seu paradeiro. É o breve relato. 

Decido. Da análise dos autos, constata-se a existência de tentativa de 

cumprimento da liminar no endereço apresentado na inicial e nos novos 
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endereços encontrados, restando todos negativos (Id 5882285 e 

28774203), bloqueio de circulação/transferência via RENAJUD (Id 

10854952), busca de endereço do requerido (Id’s 18249395 e 24919005) 

Assim, verifico que foram esgotadas as diligências disponíveis ao 

requerente, sendo cabível o pedido realizado. Nesse sentido: AGRVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Contrato de abertura 

de crédito para aquisição de veículo – Deferida a liminar – Bem não 

localizado após diversas tentativas, inclusive perante os órgãos oficiais – 

Indeferida a expedição de ofício às empresas de telefonia – Posterior 

indeferimento, também, da expedição de ofícios aos pedágios, 

concessionárias de rodovias e Ecopátio – Aplicáveis os arts. 339 e 341, I 

do CPC – Cabe deferir, em parte, o pedido de agravante, apenas e tão 

somente, por ora, com relação à expedição de ofícos aos pedágios (Sem 

Parar e Conectar) – Precedentes Jurispudenciais – Decisão pontual 

reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP – AI: 

21784301820158260000 SP 217840 – 18.2015.8.26.0000, Relator: Ana 

Catarina Strauch, Data do Julgamento: 22/09/2015, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data da Publicação: 25/09/2019). Destarte, DEFIRO o pedido de ID 

nº 29033187. Oficie-se às empresas de pagamento eletrônico de pedágios 

“tags” indicadas, para fornecer as cópias das 3 últimas faturas 

demonstrando os dados do veiculo Marca: MITSUBISHI, Modelo: L200 

TRITON 2.4 HLS, Ano Fabricação: 2015, Cor: PRATA, Chassi: 

93XFNKA5TGCF19480, Placa: QBQ9250, bem como, nome/endereço do 

contratante. Com as informações, intime-se a parte requerente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003381-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BOAVENTURA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003381-12.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MICHAEL BOAVENTURA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP Vistos. 

Considerando que a parte requerida discorda da proposta de honorários 

periciais apresentada (ID nº 25029047), intime-se o perito nomeado para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à possibilidade de 

redução dos honorários periciais e justifique o valor apresentado ou 

renove a proposta ofertada. Com a resposta, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 19 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006843-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SANDRI LONGHI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000206-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006216-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARGARETE BILESKI & CIA LRDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000460-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006945-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON DE LAIA CUSTODIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007889-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (REU)

GISELE TAVARES PASSOS 02624599142 (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001073-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PERERA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000437-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA FARIAS COSTA (REQUERIDO)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (REQUERIDO)

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

CASSIANO BARROSO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004203-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONY RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001174-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SANTANA CARDOSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000495-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA QUELI BAQUETA MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002384-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO LUIZ BRIXNER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003381-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BOAVENTURA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003381-12.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MICHAEL BOAVENTURA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP Vistos. 

Considerando que a parte requerida discorda da proposta de honorários 

periciais apresentada (ID nº 25029047), intime-se o perito nomeado para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à possibilidade de 

redução dos honorários periciais e justifique o valor apresentado ou 

renove a proposta ofertada. Com a resposta, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 19 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005476-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON MOREIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000624-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001383-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000518-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ARAUJO DA COSTA (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34207 Nr: 2324-93.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL SA, GABRIELA SCHMDT LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 139314 Nr: 9865-65.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO, Ivone de Souza 

Polato, ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA 

POLATO, SIDNEI POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO MARIO DE FREITAS 

LOPES - OAB:MS 2679

 Processo nº 9865-65.2014.811.0037 (139314)

Ação Ordinária de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios

Requerente: Sandra Mara Basei

Requeridos: Espólio de Sidnei Polato e Outros

Vistos etc.

A parte autora, Dra. Sandra Mara Basei, embora tenha proposto ação de 

conhecimento, denominada Ação Ordinária de Arbitramento e Cobrança de 

Honorários, ainda não sentenciada, postula pelo cumprimento de 

sentença, nos moldes do artigo 523 do Código de Processo Civil 

(fls.2.248/2.250).

O pedido é manifestamente impertinente, eis que a ação proposta é de 

cognição, isto é, o direito material da autora ainda não foi reconhecido por 

sentença.

 Em verdade, a ação foi contestada e o processo deve prosseguir até a 

prolação da sentença, ocasião em que o pedido de mérito, consistente na 

condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, será julgado, e o valor, em caso de procedência, será 

arbitrado judicialmente.

 Portanto, não há sentença passível de cumprimento, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento correlato.

Determino o imediato apensamento dos autos da medida cautelar de 

produção antecipada de provas autuada sob o nº 9677-72.2014.811.0037 

(138998).

Em seguida, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144762 Nr: 1926-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 5121-42.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMES MARIA BEVILACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8798, STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEFFANE DE PAULA GOMES 

DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre a Carta Precatória de fls. 

838/870, requerendo o que entenderem de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 66746 Nr: 6489-47.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU CARLOS PARMIGIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da petição retro, autorizo a realização do leilão exclusivamente 

na modalidade eletrônica, devendo ser realizado nos moldes do artigo 882 

do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

Art. 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão 

será presencial.

§ 1º A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se 

as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação 

específica do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos 

de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das 

regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 111, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121977 Nr: 4501-49.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES DE MATOS - 

OAB:4502, ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133.091/SP, PAULA NUNES DIAS - OAB:DF/20532

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135390 Nr: 7089-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 131 de 764



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME DAMIÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135971 Nr: 7532-43.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162451 Nr: 1442-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO JOÃO DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA DOS SANTOS 

COSTA - OAB:MT 26882, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173660 Nr: 7211-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001448-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO MYDLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001448-67.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO CLAUDIO MYDLO REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Reitere-se o 

ofício ao INSS para que providencie a imediata implantação do benefício, 

conforme determinado na sentença. Após, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000596-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000596-43.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARLENE RIBEIRO DE SOUSA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por MARLENE RIBEIRO DE SOUSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No id n. 28265599, a parte requerida apresentou 

proposta de acordo, com a qual concordou a parte requerente no id n. 

28461642. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo. 

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado 

pelo INSS e aceito pela parte autora, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais. Honorários advocatícios nos 

termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE OLIVEIRA SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000056-92.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IVANETE OLIVEIRA SOUZA 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Nos 

termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, que 

entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz o 

cancelamento do ato designado. A audiência será reagendada tão logo a 

situação da Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da 

pauta deste Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que 

foram cancelados nestes termos. Intimem-se. Às providências. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001519-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AVANI CLAUDINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 132 de 764



BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002988-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO OAB - GO17731 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002988-87.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES 

LTDA Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE – MT em face de ACREFORT INDUSTRIA E 

COMERCIO DE RACOES LTDA, qualificados nos autos, na qual a parte 

exequente informa o pagamento integral do débito executado e, assim, 

requer a extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta demanda 

pelo executado, conforme informado pela parte exequente no ID nº 

16997236. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as 

formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Custas processuais pela parte executada. Deixo de 

condenar o executado em honorários advocatícios, os quais já foram 

pagos administrativamente, conforme consta no Demonstrativo Financeiro 

juntado aos autos. Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas. Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

04 de fevereiro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003312-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUSA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1003312-09.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 20 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001457-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo este despacho como mandado. Verificada que esta 

precatória não esta instruída com os documentos necessários e 

comprovantes de pagamentos das custas e diligências, ou comprovação 

do deferimento da justiça gratuita, intime-se para regularização e devido 

preenchimento de tais requisitos. Após, devolvam-se os autos à origem 

com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Promovam-se as diligências necessárias, inclusive, se 

necessário, fora do expediente forense e em plantão judicial. 

Independentemente de nova conclusão: a) após o cumprimento ou 

resultado negativo da diligência, devolvam-se os autos à origem com as 

homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo; 

b) constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata, oficiando-se a origem e 

anotando-se. Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as 

informações. Via digitalmente assinada da decisão e devidamente instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001461-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato (REQUERENTE)

VETTORATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000398-40.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE VALDEVINO DIAS DA 

CONCEICAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 
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Considerando que o requerente deixou de comparecer a perícia 

designada, proceda-se a sua intimação, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124540 Nr: 7116-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ZAMPERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro 

teor do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, 

para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40854 Nr: 3326-64.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDINEIDE MARIA DOS SANTOS CARMOS, VANESSA 

CARMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro 

teor do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, 

para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71759 Nr: 4074-57.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA CORREIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro 

teor do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, 

para impugnação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112339 Nr: 2747-09.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/16.433-B

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 2747-09.2012.811.0037 CÓDIGO: 112339 NÚMERO/ANO: 

0/2012

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

VALOR DO DÉBITO: R$ 96.721,76 (noventa e seis mil setecentos e vinte e 

um reais e setenta e seis centavos), em 30 de maio de 2016..

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) 

a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), de propriedade do Executado (s) 

VALDERSON JOAQUIM DOS SANTOS na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020, a partir das 13:00h, por preço 

não inferior ao valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020, a partir das 14:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Exclusivamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) Veículo marca Honda modelo Civic LX, cor 

azul, ano de fabricação 1999 modelo 1999, placas JFL-8729, Chassi nº 

93HEJ6640XZ303215 e Renavam nº 8101612.

 AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 11 de julho de 2016.

DEPOSITÁRIO(A): VALDESSON JOAQUIM DOS SANTOS, Rua São Paulo, 

530, Distrito Industrial I, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua São Paulo, 530, 

Distrito Industrial I, Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Consta impedimento via Renajud, Alienação Fiduciária em favor de 

Banco ABN AMRO REAL S/A e débitos no Detran/MT no valor de R$ 

571,40, em janeiro de 2020.

 O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 

perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de 

outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem 

perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 

pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, 

pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão 

e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser 

informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que 

oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição 

poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, inscrita na 

JUCEMAT nº. 22.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de 

adjudicação ou remição ou acordo, arbitro honorários em 2,5% (dois e 

meio por cento) sobre o valor da avaliação.

 LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso por 

qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento 

do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de 

falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 

reclamação posterior.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior 

ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não 

considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o 

índice de correção monetária da poupança, garantida a integralização do 

lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou 

mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo 

de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante 

no valor total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em 

nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior 

a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à 

aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no 
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caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma 

de pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse 

caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 

comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No 

caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 

devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do 

processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta 

a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando 

os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o 

arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado MERCOMAQ 

IMPLEMENTOSE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, VALDESSON JOAQUIM DOS 

SANTOS e BANCO ABN AMRO REAL S/A na pessoa de seus 

Representantes Legais, bem como os eventuais: coproprietários; 

proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 

anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

 Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115930 Nr: 6532-76.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNÓBIO BRAGANHOLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVANI ALBERTO DAMO - 

OAB:14927

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 6532-76.2012.811.0037 CÓDIGO: 115930 PROCESSO Nº: 0 / 

2012

 AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO(S): ARNÓBIO BRAGANHOLO – ME

 VALOR DO DÉBITO: R$ 29.566,75 (vinte e nove mil, quinhentos e 

sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) em 19 de agosto de 

2014.

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) 

a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), de propriedade do Executado (s) 

ARNÓBIO BRANGANHOLO na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020 , a partir das 13:00h, por preço 

não inferior ao valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020 a partir das 14:00h, para venda 

a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Exclusivamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) Veiculo, marca Toyota, modelo Camry XLE, 

ano de fabricação 2008 modelo 2009, placas FRZS-1752, gasolina, cor 

preta, Renavam 00986096407, Chassi JTNBK40K793041535, em bom 

estado de uso e conservação.

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 20 de maio de 

2019.

 DEPOSITÁRIO(A): ARNÓBIO BRANGANHOLO, Rodovia Rodovia Br 070 

Km 281 Distrito Industrial Primavera Do Leste, MT 78850-000

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rodovia Rodovia Br 070 

Km 281 Distrito Industrial Primavera Do Leste, MT 78850-000

ÔNUS: Consta restrição via RENAJUD/MT, outros eventuais constantes no 

Detran/MT.

O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 

perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de 

outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem 

perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 

pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, 

pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão 

e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser 

informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que 

oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição 

poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, inscrita na 

JUCEMAT nº. 22.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de 

adjudicação ou remição ou acordo, arbitro honorários em 2,5% (dois e 

meio por cento) sobre o valor da avaliação.

 LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso por 

qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento 

do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de 

falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 

reclamação posterior.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior 

ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não 

considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o 

índice de correção monetária da poupança, garantida a integralização do 

lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou 

mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo 

de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante 

no valor total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em 

nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior 

a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à 

aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no 

caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma 

de pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse 

caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 

comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No 

caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 

devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do 

processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta 

a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando 

os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o 

arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão 
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preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado ARNÓBIO 

BRAGANHOLO – ME , na pessoa de seu Representante Legal ARNÓBIO 

BRANGANHOLO na qualidade também de Proprietário, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

 Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020.

 FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120025 Nr: 2490-47.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 2490-47.2013.811.0037 CÓDIGO: 120025 NÚMERO/ANO: 

0/2013

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO(S): VÔ PEDRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP

VALOR DO DÉBITO: R$ 96.925,50 (noventa e seis mil, novecentos e vinte 

e cinco reais e cinquenta centavos), em 08 de novembro de 2018.

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) 

a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), de propriedade do Executado (s) 

VÔ PEDRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020, a partir das 13:00h, por preço 

não inferior ao valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020 a partir das 14:00h, para venda 

a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Exclusivamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: 01) 01 (uma) Plataforma de colheitadeira doze 

linhas, CLAAS Saulgau GMBH 88348, TXP-MPFL 6-90 SL Baujahr 1998, 

velha, avaliada em R$ 12.000,00 (doze mil, seiscentos e oitenta e seis 

reais e trinta e seis centavos); 02) 01 (uma) Selecionadeira de grãos RK 

50, máquinas Jon Ltda, máquinas e secadores para cereais RPM Modelo 

série e número ilegível, capacidade de pré limpeza de 12 toneladas de 

grãos por hora, avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), em 13 de 

dezembro de 2016.

 DEPOSITÁRIO(A): LICIANE STACHELSKI SAUGO, Avenida das Industrias, 

90, Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Avenida das Industrias, 

90, Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT.

ÔNUS: Nada consta.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, inscrita na 

JUCEMAT nº. 22.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de 

adjudicação ou remição ou acordo, arbitro honorários em 2,5% (dois e 

meio por cento) sobre o valor da avaliação.

 LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso por 

qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento 

do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de 

falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 

reclamação posterior.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado VÔ PEDRO PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, na pessoa de seus Representantes Legais e 

LICIANE STACHELSKI SAUGO, bem como os eventuais: coproprietários; 

proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 

anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

 Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127571 Nr: 538-96.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANGELO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 538-96.2014.811.0037 CÓDIGO: 127571 PROCESSO Nº: 0 / 

2014

 AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT

EXECUTADO(S): SANTO ÂNGELO BASSO

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.677,46 (quatorze mil, seiscentos e setenta e 

sete reais e quarenta e seis centavos), em 17 de outubro de 2018.

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) 

a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), de propriedade do Executado (s) 

SANTO ÂNGELO BASSO na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020, a partir das 13:00h, por preço 
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não inferior ao valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020, a partir das 14:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Exclusivamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: Um lote de terreno sob o nº. 03 da quadra nº. 61, do 

loteamento Cidade de Primavera I, nesta Cidade e Comarca, com a área de 

548,63 (quinhentos e quarenta e oito metros e sessenta e três centímetros 

quadrados), com os limites e confrontações seguintes: Frente, com o lote 

nº. 3-A, com a distância de 17,25 metros; Lado Direito, confrontando com 

o lote nº. 3-A, com a distância de 17,25 metros; Lado Esquerdo, 

confrontando com a Rua Curitiba, com a distância de 14,00 metros. 

Benfeitorias: Uma barracão todo coberto de estrutura metálica medindo 

399,66m² (trezentos e noventa e nove metros e sessenta e seis 

centímetros quadrados). Imóvel matriculado sob o nº. 1.986 no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

AVALIAÇÃO: R$ 468.823,68 (quatrocentos e sessenta e oito mil, 

oitocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), em 11 de abril 

de 2018.

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 495.280,10 (quatrocentos e noventa e 

cinco mil, duzentos e oitenta reais e dez centavos), em outubro de 2019.

DEPOSITÁRIO(A): SANTO ÂNGELO BASSO, Rua Rio de Janeiro, 969, 

Primavera I, Primavera do Leste/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Conforme descrição 

acima.

 ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 016/00, em favor de Milenia Agro 

Ciência S/A, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste/MT. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, inscrita na 

JUCEMAT nº. 22.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de 

adjudicação ou remição ou acordo, arbitro honorários em 2,5% (dois e 

meio por cento) sobre o valor da avaliação.

 LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso por 

qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento 

do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de 

falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 

reclamação posterior.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior 

ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não 

considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o 

índice de correção monetária da poupança, garantida a integralização do 

lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou 

mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo 

de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante 

no valor total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em 

nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior 

a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à 

aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no 

caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma 

de pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse 

caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 

comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No 

caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 

devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do 

processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta 

a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando 

os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o 

arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado SANTO ÂNGELO 

BASSO, na pessoa de seus Representantes Legais, SANTO ÂNGELO 

BASSO, na qualidade de Fiel Depositário, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

 Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020.

 FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 194995 Nr: 6326-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6326-86.2017.811.0037 (Código 194995)

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, bem como o Ofício nº 356/2018-DAPI-CGJ, os 

quais determinam a remessa das ações que não ultrapassem o valor de 

60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da prova pericial aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

DECLINO da competência para o processamento e julgamento do feito.

Assim, proceda-se à redistribuição dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000138-55.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 137 de 764



WECILEY VIEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000138-55.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: WECILEY VIEIRA DA CRUZ REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ajuizada por WECILEY VIEIRA DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, ser portador de retocolite ulcerativa, impedindo-o de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo o aditamento 

à inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

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

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas 

de forma incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova 

material, não há prova cabal do direito à percepção do benefício 

liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n. 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia 

antes da citação. Em razão da suposta patologia que está acometida a 

parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, 

para realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade 

da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001525-08.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA INES DE SOUZA LOPES OAB - 475.269.801-30 

(REPRESENTANTE)

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001525-08.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARCIA INES DE SOUZA LOPES REQUERIDO: ESTADO 

MATO GROSSO Vistos. Considerando o julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, bem como o Ofício nº 

356/2018-DAPI-CGJ, os quais determinam a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

prova pericial aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas 

onde estiverem instalados, ou ao Juizado Especial Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, DECLINO da competência para o 

processamento e julgamento do feito. Assim, proceda-se à redistribuição 

dos autos para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001507-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DELERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LINDINES FLORENTINO OAB - MT24263/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001507-84.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: SILVANA DELERA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por SILVANA DELERA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portadora de dermatite de contato e alergia respiratória de 

difícil tratamento; dermatite de contato a bota e produtos químicos no 

trabalho; derrame cervical no ombro esquerdo, tendinopatia do 

infra-espinhal, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 
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extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado restaram 

demonstradas, uma vez que existe início de prova material da 

incapacidade laboral, conforme atestados e laudos médicos juntados ao 

processo. Diante das alegações e dos atestados médicos apresentados, 

resta demonstrada a incapacidade da parte requerente para o labor, razão 

pela qual DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para 

determinar que a parte requerida efetue o pagamento do benefício de 

auxílio-doença (NB 31 630.190.953-8) pelo período de 120 (cento e vinte) 

dias. Ademais, consigno que a tutela pode ser revista a qualquer tempo, 

caso haja modificação da situação atual. Assim, intime-se imediatamente a 

autarquia federal para cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta n. 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia 

antes da citação. Em razão da suposta patologia que está acometida a 

parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, 

para realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade 

da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005731-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. MARCHETTI & MARCHETI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNI WENDER PEREIRA DA SILVA OAB - GO45486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

L A DE ALVARENGA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005731-02.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: J. C. MARCHETTI & MARCHETI LTDA - ME REQUERIDO: L A 

DE ALVARENGA - ME, ESTADO DO MATRO GROSSO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por J. C. MARCHETTI & MARCHETI LTDA – 

ME em face de L A DE ALVARENGA - ME e ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a parte requerente, em síntese, 

que a empresa L A DE ALVARENGA – ME emitiu 2 (duas) notas fiscais 

preenchidas incorretamente, nas quais constava a inscrição estadual da 

parte autora, o que ocasionou a transferência da obrigação de efetuar o 

recolhimento do ICMS originado na transação para a parte requerente. 

Relata que contatou a empresa L A DE ALVARENGA – ME, através da 

matriz, tendo esta determinado à filial a regularização do equívoco. Ainda, 

alega que houve a retificação de apenas uma das notas e a cobrança do 

ICMS gerado na transação permaneceu vinculado ao seu CNPJ. Aduz que 

o tributo deve ser pago até a data de 30/09/2019, sob pena de que esta 

seja desenquadrada dos benefícios do Simples Nacional. Assim, pugnou 

pelo deferimento da tutela de urgência, para que haja a exclusão da 

exigibilidade do pagamento dos impostos cobrados pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, garantindo a permanência da parte requerente nos 

benefícios do Simples Nacional. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê: "A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo". Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: "Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo". Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. No caso sub judice, a parte requerente requer a 

exclusão da obrigação de pagar o tributo. Entretanto, verifico que, no que 

tange ao ESTADO DE MATO GROSSO, o pedido esgota o objeto da ação, 

vez que deseja a exclusão de obrigação de recolhimento de tributo, de 

modo que não há como se acolher tal requerimento, ante o disposto no art. 

1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92. Ipsis litteris: § 3° Não será cabível medida 

liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 335 

do Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte requerente para 

manifestação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000762-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA JUNG DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000762-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LORENA JUNG DE FRANCA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Processo nº: 

1000762-75.2018.8.11.0037 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por LORENA JUNG DE 

FRANÇA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser protadora 

de artrose não diagnosticada, síndrome do manguito rotador, transtorno 

não especificado de disco intervertebral e dor lombar baixa, impedindo-a 

de trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida (Id nº 11787217). 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (Id nº 

11972380), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 
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que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 

12585297). Laudo pericial realizado por perito judicial (Id nº 27840724). É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

11972403). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não sendo 

suscetível de reabilitação profissional, devendo ser preservada sua 

capacidade funcional para seus cuidados pessoais (Id n° 27840724). 

Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. O benefício será devido a partir de 04/11/2017 (Id n° 

27840724), uma vez que o perito identificou a referida data como sendo o 

início da incapacidade. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser 

calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do início da 

incapacidade (04/11/2017), observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002531-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA FIGUEIRA SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002531-84.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LIDIA FIGUEIRA SOUZA GOMES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por LIDIA FIGUEIRA SOUZA 

GOMES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de sequelas de um acidente de veículo a motor que ensejo em coleciste 

aguda, anormalidade dos leucócitos não classificada em outras partes, 

impedindo-o de trabalhar. Laudo pericial realizado por perito judicial (id nº 

26290572). Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (Id nº 

27746204), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 

que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 

28849395). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 
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atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 

segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, no que tange à qualidade de 

segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram satisfeitos, 

pois foram devidamente comprovados pelo Extrato Previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 27746205). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está parcial e 

permanentemente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais habituais (Id nº 26290572). Tendo em vista a pouca idade (39 

anos) e a estabilização da enfermidade, fica evidenciada a possibilidade 

de reabilitação profissional, meio pelo qual o segurado se readapta ao 

mercado de trabalho com o auxílio do INSS. Deste modo, entendo que a 

parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, até a 

sua reabilitação para o trabalho, com renda mensal inicial a ser calculada 

pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidos a partir da cessação do auxílio-doença 

(10/08/2018), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada 

a eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004818-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LUCAS MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004818-54.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELZA LUCAS MULLER REU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ELZA LUCAS MULLER em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

espondilose não especificada, coxartrose, osteoporose sem fratura 

patológica e neoplasia maligna da bexiga, razão pela qual está 

impossibilitada de trabalhar, comprometendo a renda familiar. No id n. 

14148329, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação no id n. 18660056, alegando ausência da 

comprovação das exigências legais para obtenção do benefício pleiteado. 

Impugnação à contestação no id n. 19461147. Realizado estudo 

socioeconômico (id n. 15190310), bem como laudo pericial por perito 

nomeado por este Juízo (id n. 19604649). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido inicial (id n. 

29955307). É o relatório. Fundamento e decido. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Compulsando os autos, verifico que a pretensão posta na demanda 

merece acolhimento, visto que suficientemente comprovado que a parte 

requerente não possui meios de prover a própria mantença e nem de tê-la 

amparada por sua família. A Lei nº 8.742 de 1993, ao dispor sobre os 

Planos de Benefícios da Assistência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 203 da Constituição 

Federal, assevera em seu artigo 20, caput, com a redação dada pela Lei 

nº 12.435/2011: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia 

de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.” Na 

Carta Magna encontramos: “Art. 203. A assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos: V- A garantia de um salário mínimo de beneficio 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei.” Para obtenção do amparo social, deverá 

a parte requerente preencher dois requisitos, tais como: ser portador de 

problemas físicos incapacitantes e estar impossibilitado de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por seus familiares. Analisando os 

autos, é de se notar que o perito médico constatou a incapacidade parcial 

da requerente, sendo que possui capacidade funcional apenas para 
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atividade que requeira pequenos esforços. No que concerne ao segundo 

requisito, o estudo socioeconômico informa que a parte requerente reside 

com sua neta de 19 anos, desempregada, e a única renda da família é 

proveniente da pensão alimentícia da neta, no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Com efeito, aduz o artigo 20, §3º, da Lei nº 8742/93, 

que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ 

(um quarto) do salário mínimo”. Assim, no caso em testilha, restou 

demonstrado, através do estudo social mencionado acima, que a 

requerente faz parte de uma estrutura socioeconômica carente. Note-se 

que a parte requerente além de possuir as enfermidades constatadas no 

Laudo Pericial que a impossibilitam para o trabalho, não possui renda 

própria, vez que a família sobrevive do valor recebido referente a pensão 

alimentícia da neta, de acordo com as informações prestadas no estudo 

socioeconômico realizado em sua residência. Em que pese às alegações 

do requerido, constata-se que deve ser concedido o benefício assistencial 

de prestação continuada, vez que o caso dos autos encontra guarida na 

Lei nº 8.742/93. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

E AO IDOSO. ART 203, V, CF/88. LEI N.º 8.742/93. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO 

1. Presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da 

prestação continuada denominado amparo social à pessoa portadora de 

deficiência física e ao idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93), 

ante a comprovação de que a parte requerente é deficiente e que não 

possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família. 2. Nos termos do §2º, do art. 20, da Lei 8.742/93: "considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". 3. O 

estudo sócio-econômico juntado aos autos evidencia que a parte autora 

enquadra-se na situação de miserabilidade. 4. Nos termos da 

jurisprudência deste TRF da 1ª Região, deve ser excluído, para fins de 

apuração da renda per capta, benefício assistencial ou previdenciário, de 

até um salário-mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de 

mesmo valor paga à pessoa de qualquer idade. Deve ser excluído, 

portanto, tanto a renda quanto a pessoa que a recebe, para aferição do 

requisito. 5. Correção monetária com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. 6. Os juros de mora são devidos à razão de 

1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 7. Honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 

111 do  STJ.  8 .  Ape lação prov ida  (TRF1 –  Número 

0032876-61.2018.4.01.9199 Classe: APELAÇÃO CIVEL (AC). Relator(a): 

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA Data da 

publicação 30/04/2019). Dessa forma, constato que a requerente faz jus 

ao benefício o benefício assistencial de prestação continuada, nos termos 

da Lei nº 8.742/93 c/c artigo 203, V, da Constituição Federal, haja vista 

que preenchidos os requisitos legais, sendo de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido a conceder a parte requerente o benefício de AMPARO SOCIAL 

A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA no valor de um salário mínimo 

por mês, a partir do requerimento administrativo (29/05/2017), devendo ser 

desconsideradas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. 

Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal e os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante da reiteração do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de determinar o 

estabelecimento do benefício, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, em 60 (sessenta) dias. Honorários advocatícios pelo réu, no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001040-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENOR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001040-13.2017.8.11.0037. REQUERENTE: WALDENOR DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Processo nº: 

1001040-13.2017.8.11.0037 SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por WALDENOR DE JESUS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de osteopenia, 

espondiloartrose e osteopenia coxo-artrose, impedindo-o de trabalhar. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (Id nº 

8286800), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que 

a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 13116877). 

Laudo pericial realizado por perito judicial (Id nº 25449402). É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra à cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 
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segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

8286805). Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, 

consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não sendo 

suscetível de reabilitação profissional, devendo ser reservada sua 

pequena capacidade residual para seus cuidados pessoais (Id nº 

25449402). Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Não obstante, considerando a idade (66 

anos), a limitada escolaridade e a ausência de qualificação profissional, 

constato que a parte autora não está apta para o exercício de outra 

atividade profissional ou reabilitação. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal 

inicial a ser calculado pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (14/12/2016), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 

8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005735-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SOARES SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005735-39.2019.8.11.0037. AUTOR(A): GONCALO SOARES SAMPAIO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por GONÇALO SOARES 

SAMPAIO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou 

como rurícola desde 2003 e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria 

por idade para receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem 

direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 

8.213/91. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (id 

nº 24913617), requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a 

falta de prova material suficiente. Impugnação à contestação (id nº 

27201083). Em audiência de instrução foi ouvida 1 (uma) testemunha. A 

parte requerida, devidamente intimada para a audiência, não compareceu 

ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, 

portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado 

por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 
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legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Ademais, da análise do CNIS (id n° 

24913618) da parte autora, infere-se que este possuiu diversos vínculos 

urbanos durante o período de carência, restando, assim, 

descaracterizada a qualificação de rurícola e impossibilitando seu 

enquadramento como segurado especial. Consoante às lições colimadas, 

não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a 

ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que 

o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe 

ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de 

maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na 

hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas 

alegações. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005736-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AZENAIDE SOARES SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005736-24.2019.8.11.0037. AUTOR(A): AZENAIDE SOARES SAMPAIO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE ajuizada por AZENAIDE SOARES SAMPAIO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

desde 2003 e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade 

para receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito, com 

fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (id n° 

24913621), requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta 

de prova material suficiente. Impugnação à contestação (id n° 25709534). 

Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte 

requerida, devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 
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(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005929-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FURLAN DESSBESELL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005929-10.2017.8.11.0037. REQUERENTE: IVONE FURLAN DESSBESELL 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

DE DANOS MORAIS proposta por IVONE FURLAN DESSBESELL em face 

do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MATO 

GROSSO – MT SAÚDE, devidamente qualificados nos autos. Aduz a 

requerente, em síntese, que era esposa do Sr. IRINEU DESSEBEL, que era 

beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida, há 

aproximadamente 14 anos. Relata, ainda, que o Sr. IRINEU era hipertenso, 

com controle medicamentoso, e apresentava histórico de angioplastia com 

stent coronariano de pós operário remoto, sendo diagnosticado com 

Aneurisma Volumoso de Aorta Abdominal Infra-Renal, tendo sido indicado 

o procedimento de IMPLANTE DE ENDORPROTESE EM ANEURISMA DE 

AORTA INFRA-RENAL. No entanto, alega que o paciente veio a óbito, 

mesmo realizando o procedimento prescrito, em razão da negligência do 

serviço prestado, que influenciou o resultado danoso. Assim, requer a 

condenação do requerido em danos morais, no valor de R$ 100.000.00 

(cem mil reais). Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

no id n. 12250371, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva do 

Estado, bem como pugnou pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de prova do nexo causal para a existência do dano moral. 

Impugnação à contestação no id n. 12580731. Intimadas a especificarem 

as provas que pretendiam produzir, a parte requerente pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide e o requerido manteve-se inerte. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que o processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Cinge-se a questão controvertida sobre a 

ocorrência de dano moral ante a eventual negligência no serviço médico 

prestado pelo requerido. Como sabido, a ação de reparação de danos 

pressupõe a prática de um ato ilícito. Nas palavras de Washington de 

Barros Monteiro[1]: A reparação do dano tem como pressuposto a prática 

de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de 

ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar 

lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, 

obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato. Desse 

modo, havendo a prática de ato ilícito, deve o prejudicado ser ressarcido, 

de forma a restaurar seu equilíbrio moral e patrimonial. A responsabilidade 

civil, ou obrigação de indenizar, compele o causador a arcar com as 

consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de 

ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem 

a ele relacionado. Sob tal conjuntura, existindo o nexo de causalidade 

entre o fato e o dano ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade 

civil, a quem competia, para eximir-se da obrigação de indenizar, 

comprovar, se fosse o caso, a existência de culpa exclusiva de terceiro. 

Os contratos de plano de saúde são regulamentados por meio da Lei nº 

9.656, de 03 de junho de 1998. No tocante a sua natureza jurídica, 

entende-se que os contratos de plano de saúde estão intimamente ligados 

ao estatuto consumerista disposto na Lei nº 8.078, de 11/09/1990. 

Conceitualmente o contrato de plano de saúde é o meio mediante o qual 

uma das partes, a prestadora, se obriga frente à outra, ou seja, ao 

consumidor, a promover a cobertura dos riscos de assistência a sua 
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saúde, por meio da prestação de serviços médicos hospitalares em rede 

própria, bem como ao reembolso das despesas efetuadas, ou pagamento 

direto ao prestador dos serviços em questão. Portanto, é cediço que 

quando alguém contrata um plano de saúde tem a expectativa de um 

atendimento eficaz quando dele necessitar. Por isso, qualquer obstáculo, 

sem justa causa, criado neste momento, provoca dano passível de 

reparação pecuniária, na forma da lei. Contudo, analisando os autos, 

verifico que o direito não milita em favor da requerente, vez que suas 

alegações não foram devidamente comprovadas. Verifica-se dos autos 

que a parte requerente e seu esposo eram usuários do plano de saúde 

vinculado ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado 

de Mato Grosso. No entanto, foi negada a realização do procedimento 

IMPLANTE DE ENDORPROTESE EM ANEURISMA DE AORTA INFRA-RENAL, 

sugerindo a prática de outra cirurgia, a qual era acobertada pelo plano de 

saúde. Não obstante, sob o argumento de inadequação da opção dada 

pelo plano, vez que o requerente era hipertenso, com controle 

medicamentoso, idade avançada e o alto risco de complicação, o Sr. 

IRINEU pleiteou o procedimento na via judicial, tendo sido concedida a 

liminar. In casu, a parte requerente, embora tenha comprovado que o Sr. 

IRINEU necessitava realizar o IMPLANTE DE ENDORPROTESE EM 

ANEURISMA DE AORTA INFRA-RENAL, não trouxe aos autos atestado 

médico a fim de comprovar a sua urgência e, consequentemente, a 

obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, muito menos se foi 

realizado dentro do prazo fixado na decisão liminar. Da análise dos autos, 

foi possível verificar dois relatórios médico idênticos solicitando apenas a 

realização da cirurgia, um datado de 12/01/2017 e outro 29/05/2017. 

Todavia, a requerente não informou quando o procedimento foi realizado, 

a fim de caracterizar eventual demora na liberação da prestação do 

serviço, tampouco comprovou que o óbito do paciente foi em razão do 

agravamento de seu quadro clínico pela negativa inicial de cobertura pelo 

plano. Ademais, em análise ao processo de n. 1001100-83.2017.8.11.0037 

(Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais), verifico 

que o pedido de dano moral foi julgado improcedente, sob o argumento de 

ausência de elementos que trazem convicção acerca dos danos 

supostamente causados. Assim, a míngua dos documentos trazidos aos 

autos, não vislumbro ato ilícito praticado pelo plano de saúde, nem o nexo 

de causalidade entre sua conduta e o resultado, a fim de responsabiliza-lo 

pela morte do Sr. IRINEU. Por fim, o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Sobre o assunto: 

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SERVIÇO 

PÚBLICO DE SAÚDE - MORTE DE PACIENTE - OMISSÃO NA PRESTAÇÃO 

DO TRATAMENTO MÉDICO INDEMONSTRADA - NEXO CAUSAL NÃO 

ESTABELECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ônus 

de provar a causa da morte e o nexo de causalidade com a prestação do 

serviço público de saúde é do autor (art. 373, I do CPC). (TJMT - N.U 

0000165-84.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019). Ainda, 

no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PRESTADO EM CARÁTER DE 

EMERGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE 

COBERTURA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que 

culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde 

somente enseja reparação a título de danos morais quando houver 

agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde do 

paciente. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que, 

mesmo com a negativa de cobertura por parte da operadora do plano de 

saúde, a paciente foi submetida ao tratamento médico e permaneceu 

internada pelo tempo necessário para sua recuperação, sem que a recusa 

de pagamento das despesas médicas lhe tenha causado risco ou 

agravamento do quadro clínico. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1776261 SC 2018/0283186-4, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019) Considerando as lições 

colimadas, bem como o conjunto probatório nos autos, o pedido inicial não 

merece acolhimento, pois não existem nos autos elementos que trazem 

convicção acerca do alegado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, c/c 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Honorários 

advocatícios pela requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005204-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON CUNHA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005204-50.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DENILSON CUNHA DE MOURA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por DENILSON 

CUNHA DE MOURA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, 

no ano de 2018, ocasião em que fraturou membro inferior (perna direita), o 

que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, 

por conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial (ID nº 27365019). Devidamente citado, o requerido 

contestou no ID nº 27725943, requerendo a improcedência do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação a contestação no ID nº 

28854376. É o relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. A questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física 

para o trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será 

concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes 

de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a 

redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 

86 da Lei 8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 

8.213/91). No caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte 

requerente ao benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia 

médica que afirmou que o requerente não realiza tratamento, sendo que 

faz uso de analgésicos quando sente dores. Outrossim, em que pese o 

laudo constatar leve limitação para o desempenho das suas funções 

laborais, verifico que as sequelas que afetam o membro lesionado não são 

permanentes, além do fato do requerente ser pessoa jovem (24 anos), 

podendo se reabilitar. Dessa forma, uma vez que não comprovada a 

redução definitiva da capacidade para o exercício da atividade laboral, não 

há como conceder à parte requerente o benefício pleiteado. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004197-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004197-23.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ROSEMEIRE APARECIDA DE 

SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por ROSEMEIRE APARECIDADE DE SOUZA, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de transtorno 

do disco cervical com radiculopatia, lumbago com ciática, síndrome do 

manguito rotador, espondilose, blefarite, blefarocalásia, sinovite e 

tonossinovite, dos articular impedindo-a de trabalhar. Laudo pericial 

realizado por perito judicial (Id nº 27085049) Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação (Id nº 47413237), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada (Id nº 28677914). É o relatório. Fundamento 

e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

27143238). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não sendo 

suscetível de reabilitação profissional (Id nº 27085049). Nessa toada, 

entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão 

inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser 

calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da data da 

cessação (03/10/2018), observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003555-50.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDEMIR FIDELIS DA 

SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

CLAUDEMIR FIDELIS DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de dermatite crônica impedindo-o de trabalhar. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (Id nº 23899164), 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 24059755). Laudo 

pericial realizado por perito judicial (id nº 27082895). É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 
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não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 

segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, no que tange à qualidade de 

segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram satisfeitos, 

pois foram devidamente comprovados pelo Extrato Previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 23899165). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está parcial e 

permanentemente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais habituais, tendo possibilidade de reabilitação (Id nº 27082895). 

Tendo em vista a pouca idade (54 anos) e a estabilização da enfermidade 

longe de produtos químicos relacionado ao gravame da patologia, fica 

evidenciada a possibilidade de reabilitação profissional, meio pelo qual o 

segurado se readapta ao mercado de trabalho com o auxílio do INSS. 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, até a sua reabilitação para o trabalho, 

com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos 

a partir do requerimento administrativo (15/10/2018), nos termos do artigo 

43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ PASTORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000379-63.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO LUIZ PASTORIO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

ANTONIO LUIZ PASTORIO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portador de espondilose lombar, transtornos de discos 

intervertebrais, transtornos do disco cervical com radiculopatia, 

transtornos de discos lombares e perda da audição, impedindo-o de 

trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida (Id nº 17608489) Devidamente 

citada, a parte requerida ofereceu contestação (Id nº 18731505), 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 19592813) Laudo 

pericial realizado por perito judicial (Id nº 19421245) É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 
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permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

18731505). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que o requerente está total 

e temporariamente incapacitado para qualquer atividade laboral, visto que 

as patologias que o acometem possuem aspecto degenerativo (Id nº 

19421245). Não obstante, considerando a idade (62 anos), a limitada 

escolaridade e a ausência de qualificação profissional, constato que a 

parte autora não está apta para o exercício de outra atividade profissional 

ou reabilitação. Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário 

de contribuição por mês, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do dia imediato ao 

da cessação do auxílio-doença (15/04/2018), nos termos do artigo 43, 

caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito
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VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005994-68.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARITELMA DA SILVA ARAUJO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

MARITELMA DA SILVA ARAÚJO em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portadora de transtorno de discos lombares, lumbago com 

ciático, dor lombar baixa, espondilose lombar, discopatia, lombociatalgia, 

hérnia discal protursa e hérnia protursão focal, impedindo-o de trabalhar. 

A tutela antecipada foi indeferida (Id nº 15042513). Laudo pericial 

realizado por perito judicial (Id nº 25643525). Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação (Id nº 25915305), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada (Id nº 2795721). É o relatório. Fundamento 

e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 
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segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

25915306). Quanto à incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais, visto que há possibilidade de recuperação (Id nº 25643525). 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. O benefício será devido a partir da cessação 15/08/2018 

(Id n° 25643525), uma vez que o perito identificou a referida data como 

sendo o início da incapacidade. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA , até a cessação da incapacidade ou 

até a sua reabilitação para o trabalho, com renda mensal inicial a ser 

calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso a partir d a cessação do 

benefício (15/08/2018) nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, 

observada a eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros 

moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de 

Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em vista que a 

prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da 

parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do auxílio-doença, nos termos já expressos 

no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar, sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002846-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002846-15.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCA DO NASCIMENTO 

PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por FRANCISCA DO NASCIMENTO 

PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de transtornos internos dos joelhos, dor articular, lumbago com ciática, 

espondilose e dorsalgia, impedindo-a de trabalhar. Laudo pericial realizado 

por perito judicial (Id nº 27345863). Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação (Id nº 28015311), requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício, 

a qual foi impugnada (Id nº 29160867). É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 
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segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

28015312). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não sendo 

suscetível de reabilitação profissional por se tratar de doença 

degenerativa crônica (Id nº 27345863). Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

devidos a partir da data da cessação (01/04/2019), observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONFIRMO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

benefício nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006164-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006164-74.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO - DOENÇA ou APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA 

LUCIA DA SILVA E SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portadora de dores e perda de mobilidade do ombro esquerdo, 

impedindo-a de trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida (Id nº 

11211172). Laudo pericial realizado por perito judicial (Id nº 24741125). 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (Id nº 

11928200), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 

que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 

25815715). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 
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a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

11928273). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

temporariamente incapacitada para qualquer atividade laboral, tendo 

patologia que decorre de progressão e agravamento (Id nº 24741125). 

Não obstante, considerando a idade (61 anos), a limitada escolaridade e a 

ausência de qualificação profissional, constato que a parte autora não 

está apta para o exercício de outra atividade profissional ou reabilitação. 

Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser 

calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da data do 

requerimento administrativo (17/08/2018), observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

benefício nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005203-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE LIMA DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005203-65.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CESAR AUGUSTO DE LIMA 

DOMINGOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por 

CESAR AUGUSTO DE LIMA DOMINGOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente 

de trânsito, no ano de 2016, ocasionando fratura de membro Inferior 

(fêmur), sendo submetido a tratamento cirúrgico, o que diminuiu 

significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por 

conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por 

perito judicial (ID nº 27365015). Devidamente citado, o requerido contestou 

no ID nº 27670214, requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a 

parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. Impugnação a contestação no ID nº 

28867360. É o relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. A questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física 

para o trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será 

concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes 

de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a 

redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 

86 da Lei 8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 

8.213/91). No caso dos autos, pelos documentos trazidos junto a inicial, 

reputo não configurado o direito da parte requerente ao benefício 

previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que afirmou que 

o requerente não realiza qualquer tipo de tratamento, sendo que faz uso 

de analgésicos quando sente dores. Outrossim, em que pese o laudo 

constatar certa limitação para o desempenho de atividades, não ficou 

comprovado que o requerente está impedido de exercer suas atividades 

habituais em razão da alegada redução da incapacidade, pois não há nos 

autos comprobação das atividades exercidas anteriormente e as 

prejudicadas após o acidente, além do fato do requerente ser pessoa 

jovem (22 anos), podendo se reabilitar. Dessa forma, não há como 

conceder à parte requerente o benefício pleiteado. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005205-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005205-35.2019.8.11.0037. AUTOR(A): EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por EDNALDO 

LOPES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, 

no ano de 2017, ocasionando fratura no punho e luxação na clavícula 

direita, sendo submetido a tratamento cirúrgico, o que diminuiu 

significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por 

conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por 

perito judicial (ID nº 27365026). Devidamente citado, o requerido contestou 

no ID nº 27669288, requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a 

parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. Impugnação a contestação no ID nº 

28867350. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que o 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A questão controvertida cinge-se quanto à 

perda/diminuição da capacidade física para o trabalho ou para atividades 
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pessoais. O auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da 

capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), 

independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No caso dos 

autos, verifico que o requerente exerce a profissão de açougueiro, o qual 

perdeu a mobilidade e força no membro afetado após o acidente, sendo 

que trocou de função, inferindo em perda salarial. Ainda, a perícia médica 

afirmou “MSD: deformidade em tecla clavícula direita com limitação de flexo 

extensão de ombro, hipotrofia muscular de deltóide, deformidade em 

punho e 5QDE com flexo rígido”. Dessa forma, comprovada a redução da 

capacidade para o exercício da atividade laboral, o benefício pleiteado pelo 

requerente deve ser acolhido. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONSOLIDAÇÃO 

DAS LESÕES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO 

POR LAUDO PERICIAL. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 1. A 

percepção do benefício previdenciário de auxílio-acidente exige o 

preenchimento simultâneo de dois requisitos: (a) ocorrência de acidente 

de qualquer natureza, e (b) que após a consolidação das lesões resultem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 2. No caso concreto, a 

análise dos autos demonstra que a requerente sofreu acidente 

motociclístico, o que é confirmado pelo laudo pericial anexado, que atesta 

ainda a redução da capacidade para o trabalho. 3. Demonstrada a 

condição de segurada da autora ao RGPS, bem como a redução de sua 

capacidade laborativa, mostra-se devido o reconhecimento do direito ao 

benefício previdenciário de auxílio-acidente, em face da comprovação dos 

requisitos necessários à concessão do benefício. 4. O Termo inicial de 

concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença, conforme preconiza o § 2º do art. 86 da Lei de Benefícios. 

5. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - 

atualmente usada na remuneração das cadernetas de poupança - como 

índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos 

utilizados pelo STF no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo 

STJ no julgamento do RESP nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do 

CPC. 6. Juros de mora fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em 

relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às 

subsequentes, incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo 

em vista que estes são os juros aplicados nas cadernetas de poupança. 

7. Honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% das 

prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência, nos 

termos do enunciado 111, da Súmula do e. Superior Tribunal de Justiça. 8. 

Apelação provida. (TRF-1 - AC: 00154616520184019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/11/2018). Nessa toada, 

constato que a parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, 

nos termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, sendo de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Quanto ao termo 

inicial do benefício auxílio-acidente, o STJ tem entendimento consolidado 

de que o termo inicial do auxílio- acidente é a data da cessação do 

auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, sendo que, inexistindo 

tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão 

do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a 

data da citação (ARE 1006507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

julgado em 26/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 

DIVULG 04/11/2016 PUBLIC 07/11/2016). Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a parte requerente o 

benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 

50% do salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), 

devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou 

até a data do óbito da segurada. As quantias correspondentes às 

parcelas em atraso são devidas a partir da cessação do auxílio-doença 

(10/08/2018 – ID nº 27669289), acrescidas de correção monetária e juros 

moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de 

Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”. Veja-se que o benefício 

tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá 

acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003795-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA FAVARIM CORTES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para apresentar o cálculo do debito atualizado da 

presente ação, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do Leste, 19 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002113-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade d 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25977362, no prazo de cinco dias, bem como requerer o que entender de 

direito. Primavera do Leste, 19 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003617-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LA BELLA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA TEIXEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

24526378, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 19 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON KREBS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001537-22.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FRANCA 

SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO POLO PASSIVO: ALISON 

KREBS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 06/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001684-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAINA FIRMINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 20/03/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARDOSO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001538-07.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUIZ CARDOSO 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP 

DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 07/07/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 20 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007298-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 20/03/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001540-74.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LINDOMAR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 07/07/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 20 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004613-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

do lançamento nos autos sob . 30513714. Primavera do Leste-MT, 

20/03/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARY DE OLIVEIRA GAIOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001541-59.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FRANCIMARY DE 

OLIVEIRA GAIOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 07/07/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005200-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 20/03/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITORIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001542-44.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ALAN 

VITORIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 07/07/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 20 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003618-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LA BELLA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIANE EVANGELISTA DIAS (EXECUTADO)

 

Intimo o promovente a se manifestar quanto a diligencia do oficial juntada 

aos autos e requerer o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003903-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Senhor(a): EXECUTADO: 

VIVO S.A. A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, pagar o débito 

remanescente no prazo de 15 dias, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme 

despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: anexa VALOR DO DÉBITO: Valor 

R$ 3.863,34 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro 

centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos 

autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o 

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

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). 

PRIMAVERA DO LESTE, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001181-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001181-61.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA HELENA MUSSI 

EXECUTADO: REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA - EPP, REMA AUTO 

CAR COMERCIAL LTDA Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico 

que as executadas se quer foram citadas da presente execução, pelo que 

INDEFIRO a petição retro de nº 25470377. Junte-se endereço atualizado 

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

processo. Primavera do Leste – MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005140-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA DA FONSECA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005140-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: THAIZA DA FONSECA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Tendo em vista o 

cumprimento do acordo homologado em sentença de id. n° 26297764, 

arquive-se estes autos com as baixas necessárias. Primavera do Leste – 

MT, 19 de março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005280-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA GONCALVES CONSTANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERREIRA FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005280-11.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSANE APARECIDA 

GONCALVES CONSTANTE EXECUTADO: JEFERSON FERREIRA FERRAZ 

Vistos, Defiro o pedido retro (id. n°29171288). Junte a parte exequente, 

nome completo e telefone para contato do fiel depositário, caso seja 

encontrado bens para satisfação do crédito exequendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, penhorem-se o veículo indicado pelo credor no Id. n.º 

29171288, qual seja, CAMINHONETE - PLACA AMR-2310- ANO 

FABRICAÇÃO 1997 ANO MODELO 1997 - MARCA/MODELO 220208-I/GM 
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SILVERADO DLX, ou outro bem penhorável, caso seja encontrado na 

posse do devedor, ou, em caso negativo, qualquer outro bem e/ou veículo 

que esteja em sua posse. No ato da penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial 

de Justiça avaliar o bem e intimar a devedora da penhora e da avaliação, 

cientificando-a que o prazo para impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias 

e a avaliação é de 05 (cinco) dias. Serve a presente de carta/mandado de 

penhora e avaliação. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRAGA ANTON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000169-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ELOI BRAGA ANTON 

Vistos, Indefiro o pedido retro, uma vez que a diligência está ao alcance 

da parte. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Primavera 

do Leste – MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007131-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CEP - CENTRO DE ENSINO PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007131-85.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CEP - CENTRO DE ENSINO 

PRIMAVERA LTDA - EPP EXECUTADO: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA Vistos, Defiro o pedido retro (id. n°27286517). Junte a parte 

exequente, nome completo e telefone para contato do fiel depositário, 

caso seja encontrado bens para satisfação do crédito exequendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, penhorem-se o veículo indicado pelo 

credor no Id. n.º 27286517, qual seja, PLACA LRC- 1991- RENAVAM 

00662870239, ou outro bem penhorável, caso seja encontrado na posse 

do devedor, ou, em caso negativo, qualquer outro bem e/ou veículo que 

esteja em sua posse. No ato da penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial de 

Justiça avaliar o bem e intimar a devedora da penhora e da avaliação, 

cientificando-a que o prazo para impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias 

e a avaliação é de 05 (cinco) dias. Declaro a conexão entre os autos 

1007131-85.2018.8.11.0037 e 1007130-03.2018.8.11.0037. Serve a 

presente de carta/mandado de penhora e avaliação. Primavera do 

Leste/MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007049-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007049-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GIOVANA PAULA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 19 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007463-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN FREITAS VENANCIO BREDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007463-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDEN FREITAS VENANCIO 

BREDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 19 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007203-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLEI ARBOIT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007203-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSECLEI ARBOIT DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as 

partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o 

objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 
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40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 19 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007398-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007398-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MIRIAM REGINA PIANA 

GUIRALDELO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 19 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001512-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001512-09.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: GILBERTO JOSE CADOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cite-se a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 910 do CPC). Opostos os embargos e constatada sua 

tempestividade, intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE PARA QUE 

APRESENTE, NO PRAZO DE 10 DIAS, AS CERTIDÕES ORIGINAIS NA 

SECRETARIA, que deve retê-las e certificar nos autos. Decorrido o prazo, 

concluso para deliberações. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007185-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA VIEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007185-51.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA VIEIRA DE QUEIROZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as 

partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o 

objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 19 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007318-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ASSIS DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007318-93.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BERNADETE ASSIS DA ROSA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as 

partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o 

objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 19 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CAMARGO GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001545-96.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FRANCA 

SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO POLO PASSIVO: SERGIO 

CAMARGO GONCALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 07/07/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GUIMARAES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001547-66.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FRANCA 

SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO POLO PASSIVO: PAULO 

CESAR GUIMARAES DE ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 07/07/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SELONK (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001548-51.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FRANCA 

SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO POLO PASSIVO: JAIME 

SELONK FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 07/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002115-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO RODRIGO DAMASCENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

24608900, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002123-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLY CRISTIANE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

24723620, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007924-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA REGIANE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

26301163, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LUIZ PRIMON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA PRIMON OAB - PR0074765A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR PINHEIRO DE SOUSA NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

22425771, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON RUDNICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENO HENRIQUE SILVA SOARES OAB - MT0019480A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DE FRANCA TAVARES OAB - MT20490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO GOMES ROSALIS - ME (EXECUTADO)

PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES NOVA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25751998, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007090-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR CAPELARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISON MOURA CAVALCANTI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

24608900, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002131-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA RAMOS BORGES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25028611, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002118-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JEANDRA SOUSA NEVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

24794852, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000659-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

25474901, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010191-54.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K JORGE FELIPPE - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

26750353, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RODRIGUES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001549-36.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SOLANGE 

RODRIGUES CARNEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL DA 

ROSA KLEIN POLO PASSIVO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 07/07/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008230-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PAULO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008230-90.2018.8.11.0037. INTERESSADO: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP REQUERIDO: JEAN PAULO 

FERREIRA DA SILVA Vistos, Indefiro o pedido de novas buscas de 

endereço através do INFOJUD e do RENAJUD, tendo em vista que este 

Juízo já realizou buscas nos sistemas conveniados (em novembro de 

2019), que restaram infrutíferas, posto que o reclamado não declarou o 

imposto de renda e o que o requerido não foi encontrado no endereço 

obtido via RENAJUD. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe endereço atualizado do executado, sob de extinção 

do feito. Primavera do Leste – MT, 20 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004024-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR AGUIAR DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES OAB - MT14152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS KRAUSER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004024-33.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JANDIR AGUIAR DE FREITAS 

EXECUTADO: MARCOS KRAUSER DE OLIVEIRA Vistos, Procedi de ofício a 

habilitação do advogado do requerente, conforme requerido na petição 

retro. Expeça-se novo mandado de intimação do executado para 

impugnação da penhora, no endereço indicado, devendo o senhor Oficial 

de Justiça entrar em contato com o procurador do exequente, através do 

telefone fornecido no id n° 30010717 (99986-2011 ou 99631-4872), para 

que, no dia da intimação, o advogado possa acompanhar a diligência. Na 

mesma oportunidade, conste no mandado de intimação, a determinação 

para que o executado junte aos autos os comprovante dos depósitos e/ou 

transferências dos valores celebrados no acordo feito entre as partes. 

Tendo em vista que o executado ainda não foi intimado da penhora, 

indefiro o pedido de expedição do Alvará. Cumpra-se, podendo servir a 

presente de mandado. Primavera do Leste – MT, 20 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006536-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORCELINA MARIA DOS REIS (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação da executada 

acerca do pagamento do débito, intimo o exequente para requerer o que 

entender de direito, bem como apresentar o cálculo atualizado, no prazo 

de cinco dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000637-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ARIELE ROSA NEVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e diante da devolução da carta de 

citação, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a exequente para 

manifestar acerca do endereço correto da executada, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 20 de março de 2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003795-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA FAVARIM CORTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003795-39.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 1.654,43 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AMANDA FAVARIM CORTES Endereço: RUA LONDRINA, 

388, APTO 20, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

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

resumida, para, pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

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

Exequente era credor do Executado na quantia de R$ 1.512,00 (hum mil e 

quinhentos e doze reais), representada pelas notas promissórias anexas, 

vencidas em 20/10/2017, abatendo-se os valores já pagos pelo Executado 

que corresponde a quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), 

remanesceu ainda o valor de R$ 1280,00 (hum mil duzentos e oitenta 

reais) o qual atualizado perfaz o valor total de R$ 1.654,43 (hum mil 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), já 

acrescido de juros de mora de 1% a.m, correção monetária pelo índice 

INPC (IBGE), conforme demonstrativo do débito atualizado anexo realizado 

no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 

DECISÃO: "Vistos, Cite-se a executada por edital, com prazo de 20(...) 

dias, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a 

exequente para que apresente o cálculo do debito atualizado da presente 

ação, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

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

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

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003378-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003378-86.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito com os recolhimentos 

de lei. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001527-75.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MULLER FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AYMORE Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar 

pleiteada por MULLER FERREIRA SOS SANTOS em face de AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor 

de R$2.902,50(dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos) do 

órgão de cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que o requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$2.902,50(dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos). 

Sustenta que a restrição foi discutida e quitada pelo requerente nos autos 

de n°1004047-76.2018.8.11.0037, em trâmite neste juízo. Vieram os 

seguintes documentos: Extrato da Restrição ao Crédito (id. n°30518690); 

Certidão de Trânsito em julgado, Ordem de Bloqueio via BacenJud, 

Sentença de Mérito, todos dos autos de n°1004047-76.2018.8.11.0037 

(id.n°30518661, id. n°30518669 e id. n°30518679) e demais documentos 

indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. 

É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, verifico que a 

controvérsia foi discutida nos autos de n°1004047-76.2018.8.11.0037, já 

arquivado neste juízo, onde os pedidos formulados na inicial foram 

jugados improcedentes e procedente o pedido contraposto no valor de 

R$2.902,50(dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos), com 

as correções, valor este ensejador da negativação. Após o trânsito em 

julgado e na fase de cumprimento de sentença, este juízo promoveu a 

penhora via BacenJud no valor de R$3.485,84(três mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) incluído multa de 10% 

(art. 523, §1º, do CPC) mais correção monetária e o valor foi liberado ao 

Credor Aymore mediante depósito judicial. Assim, após o pagamento da 

dívida, é dever do credor proceder a exclusão do nome do devedor junto 

aos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 05(cinco) dias úteis, em 

consonância com o Recurso Especial n°1.424.792-BA, n°1.149.998-RS e 

súmula 548, do STJ, in verbis: INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. 

À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE 

EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL 

SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para fins do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do 

devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral 

pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro 

desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 

subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à 

quitação do débito vencido". 2. Recurso especial provido.

(2013/0407532-6). Relator Luiz Felipe Salomão. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. 

NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.1. Cabe às entidades 

credoras que fazem uso dos serviços de cadastro de proteção ao crédito 

mantê-los atualizados, de sorte que uma vez recebido o pagamento da 

dívida, devem providenciar o cancelamento do registro negativo do 

devedor. Precedentes. 2. Quitada a dívida pelo devedor, a exclusão do 

seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de 05 dias, contados 

da data em que houver o pagamento efetivo, sendo certo que as 

quitações realizadas mediante cheque, boleto bancário, transferência 

interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, dependerão do efetivo 

ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor.3. Nada 

impede que as partes, atentas às peculiaridades de cada caso, estipulem 

prazo diverso do ora estabelecido, desde que não se configure uma 

prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em detrimento do 

consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão.4. A 

inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. Precedentes.5. Recurso 

especial provido. Recurso Especial(2009/0139891-0). Relatora Ministra 

Nancy Andrighi. Sumula 548-STJ- Incumbe ao credor a exclusão do 

registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no 

prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do 

débito. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que se adotada ao 

caso concreto. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo é patente, uma vez que a negativação produz 

dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas atividades 

profissionais e também os atos da vida civil no que tange a obtenção de 

crédito. Posto isso, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata exclusão 

da restrição ao crédito em nome de MULLER FERREIRA DOS SANTOS, 

portador do CPF 024.288.261-74, contrato n°20027984213000, no valor de 

R$2.902,50(...), com vencimento em 07/02/2018, do órgão de restrição ao 

crédito (Serasa), devendo ser providenciada a exclusão da negativação 

pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. Designe-se 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive 

para fins de exclusão da restrição diretamente no órgão de restrição ao 

crédito respectivo. Primavera do Leste-MT, 20 de março de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001471-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAUVA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

OSVALDO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001471-42.2020.8.11.0037. AUTOR: LINDAUVA DE SOUZA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, OSVALDO DE SOUZA Vistos, 

Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por LINDAUVA DE SOUZA assistida 

pela Defensoria Pública em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT e de OSVALDO DE SOUZA (ambos qualificados na petição 

inicial). Narra a parte autora que é irmã do requerido que, atualmente, 

encontra-se com 52 (cinquenta e dois) anos de idade e vem sofrendo 

gravemente devido à sua patologia, qual seja, TRANSTORNO MENTAL E 

COMPORTAMENTAL DEVIDO AO USO DE MULTIPLAS DROGAS - 

SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA (CID 10 F19.1). Informa que o requerido é 

dependente químico há mais de 30 anos e não possui condições de cuidar 

dele, visto que, nas crises de abstinência, o irmão se torna violento e 

agressivo. O NAT apresentou o PARECER TÉCNICO Nº 0567/2020. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a inicial e, sobretudo, pelo 

relatório médico subscrito pelo Dr. Osvaldo Gavioli, CRM/MT 1682 que 

afirma a necessidade de internação compulsória do requerido (Id 

30433571). No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo teor das declarações médicas, 

concernentes aos quadros físico, psíquico e social do(a) 
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paciente/requerido(a), bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do 

processo, uma vez que, em sendo-lhe a sentença favorável, este(a) já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 

de OSVALDO DE SOUZA (qualificado(a) na petição inicial), conforme a 

prescrição médica, devendo o requerido, Município de Primavera do 

Leste/MT, arcar com o pagamento das despesas médico-hospitalares em 

Clínica especializada, eleita a seu critério. Advirto que o não cumprimento 

da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. SALIENTO que 

a desinternação do(a) paciente será precedida de Laudo da Equipe 

Multidisciplinar, independentemente de autorização deste juízo (que, 

contudo, deverá ser cientificado), em que deverá atestar que o(a) 

paciente encontra-se apto(a) para um convívio social equilibrado (não 

colocando em risco sua vida e a de terceiros), atestando que não se faz 

mais necessária sua internação compulsória. Igualmente, consigno ser 

DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE 

DO(A) PACIENTE DE VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. INTIME-SE o Gestor do 

SUS no âmbito municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, 

para que providencie o tratamento do(a) paciente, devendo a equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, 

com todos os meios necessários para conduzi-lo(a) à internação, no 

hospital/clínica eleita, sem prejuízo das providências necessárias, caso 

ele(a) se recuse em fazê-lo voluntariamente. A intimação deverá ser 

encaminhada para os e-mails disponíveis na Serventia Judicial, com as 

peças necessárias, e com o esclarecimento de que o Oficial de Justiça vai 

entrar em contato com essa Secretaria para combinar os procedimentos 

de encaminhamento do(a) paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos autos 

os dados completos da clínica/hospital para onde o(a) paciente for 

encaminhado(a), com os valores e vencimentos das mensalidades, para 

que este Juízo possa proceder ao bloqueio em contas do Estado, a partir 

da terceira mensalidade. Visando a efetividade da medida, DETERMINO o 

auxílio do SAMU e, ainda, a ser verificado antes de cumprir a medida de 

busca do(a) paciente, todas as condições para apreendê-lo(a), se for 

necessário sedá-lo(a), bem como quanto a disposição do local para 

mantê-lo(a) até que seja conduzido(a) para internação no Hospital 

Psiquiátrico Especializado/Clínica Especializada, devendo-se encaminhar 

esta decisão ao e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a 

observação de que o Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará 

o auxílio requisitado (se necessário). Pela mesma razão, REQUISITO, 

desde já, ao Comando da Polícia Militar local, que disponibilize, caso 

necessário, efetivo policial suficiente para proceder à captura e condução 

segura do(a) paciente, inclusive propiciando a segurança das demais 

autoridades envolvidas no caso, devendo-se encaminhar esta decisão ao 

e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a observação de que o 

Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado 

(se necessário). Tendo em vista que a parte autora é assistida pela 

Defensoria Pública, nomeio curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico 

(NAJU) desta Comarca que, por intermédio do(a) seu(ua) representante, 

Dr.ª Anna Paula Landim da Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá 

patrocinar a defesa do(a) requerido(a), requerendo o que for de direito. 

Diante do quadro físico, psíquico e social descritos pelo médico, determino 

a CITAÇÃO do Curador Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa 

dos interesses do(a) requerido(a)/paciente. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação, intimação/ofício, inclusive como 

mandado de internação e ofício de requisição ao SAMU e à Polícia Militar, 

conforme dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 20 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002266-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PANTOJA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002266-82.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANA PANTOJA MATOS 

REQUERIDO: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS 

LTDA. Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre ROSANA PANTOJA MATOS e 

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACINAIS LTDA, noticiado 

nos autos em ID. n°29213162. Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo 

prevê o pagamento mediante depósito na conta informada pela reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 19 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002131-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA ANICESIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002131-41.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME EXECUTADO: MARGARIDA ANICESIO PEREIRA Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA e 

MARGARIDA ANICÉSIO PEREIRA, noticiado nos autos em ID. n°18397797. 

Em consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com 

o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a 

expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê o pagamento mediante 

depósito na conta informada pela reclamante. Torno sem efeito a penhora 

noticiado no id. n° 18453562. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Primavera do Leste – MT, 19 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA MUNIK DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000915-74.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: JESSIKA MUNIK DE 

OLIVEIRA SILVA Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança pleiteada por 

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP em face de 

JESSIKA MUNIK DE OLIVEIRA. Conforme se verifica dos autos, a parte 

requerente ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da parte 

requerida a lhe pagar a quantia de R$2.039,50(dois mil, trinta e nove reais 

e cinquenta centavos), referente à aquisição de vestuários e similares na 

data de 30/04/2014. Apesar de citada e intimada (id n° 28135756) à parte 

requerida não compareceu à audiência de conciliação e tampouco 

apresentou defesa. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da parte 

acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. ” Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. ” Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança dos valores devidos uma vez que não rebatidos pela parte 

reclamada, posto que incumbe a ela provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, 

do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que os valores 

suscitados decorrem do descumprimento da obrigação de pagar e 

consequente prejuízos suportado pela parte promovente. Ademais, a 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos as respectivas duplicatas que a Requerida não logrou êxito em 

compensá-la. Posto isso, entendo por devido o débito nestes autos 

cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da requerida. Ante o exposto, com fulcro artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, 

para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.039,50 

(dois mil, trinta e nove reais e cinquenta centavos), cujo valor deve ser 

atualizado monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros legais de 

mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida. Transitada 

em julgado, aguarde-se a formalização do pedido de Cumprimento de 

sentença. Inexistindo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Primavera do Leste/ MT, 20 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PEREIRA DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000154-09.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP REQUERIDO: ANA MARIA PEREIRA DE ABREU Vistos, Trata-se de 

Ação de Cobrança pleiteada por ANDRÉ IUDY MIAKI SCHULA - EPP em 

face de ANA MARIA PEREIRA DE ABREU. Conforme se verifica dos autos, 

a parte requerente ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da 

parte requerida a lhe pagar a quantia de R$176,50(cento e setenta e seis 

reais e cinquenta centavos), referente à aquisição de vestuários e 

similares na data de 15/02/2019 Apesar de citada e intimada (id n° 

30178919) à parte requerida não compareceu à audiência de conciliação e 

tampouco apresentou defesa. É o breve relato. Decido. Diante da inércia 

da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional 

de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. A nota promissória, quando preenchidos 

seus requisitos formais, goza de presunção de exigibilidade, liquidez e 

certeza, bastando sua apresentação para o ajuizamento de demanda 

executiva, cabendo à parte reclamada demonstrar a existência de vício de 

consentimento, ou outros motivos que justifiquem sua desconstituição. 

Para cobrança lastreada em nota promissória o prazo máximo hábil a 

demonstrar a existência de um crédito, prescreve em 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. Considerando que o 

pagamento do título cambial se prova, em regra, mediante sua posse, pelo 

sacado/emitente, forçoso concluir que a posse do título de crédito, pela 

parte autora, impõe ao devedor o ônus de demonstrar fato obstativo do 

direito representado pela cártula, presumível por força do princípio da 

cartularidade. Tenho desta forma que restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva cobrança de valores 

devidos uma vez que não rebatidos pela parte reclamada, posto que 
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incumbe a ela provar a veracidade de seus alegados, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o valor suscitado decorre de 

descumprimento contratual e consequente prejuízos suportado pela parte 

promovente. Ademais, a parte requerente cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não 

logrou êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito 

nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de 

veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente 

a pretensão inicial, para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor de R$ 176,50 (cento e setenta e seis reais e 

cinquenta centavos), cujo valor deve ser atualizado monetariamente pelo 

índice INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir do vencimento da dívida. Transitada em julgado, aguarde-se a 

formalização do pedido de Cumprimento de sentença. Inexistindo pleito 

executório, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste/ MT, 20 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002141-17.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

REQUERIDO: PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT Vistos, Trata-se da Ação 

de Cobrança pleiteada por EGIDIO ZANATTA - EPP em face de PRISCILA 

DE SOUZA WEITBRECHT. Conforme se verifica dos autos, a parte 

requerente ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da parte 

requerida a lhe pagar a quantia de R$1.219,99(mil, duzentos e dezenove 

reais e noventa e nove centavos), referente à aquisição de diversos 

produtos comercializados em seu estabelecimento comercial. Apesar de 

citada e intimada (id n° 28557802) a parte requerida não compareceu à 

audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança dos valores devidos uma vez 

que não rebatidos pela parte requerida, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem do descumprimento da 

obrigação de pagar e consequente prejuízos suportado pela parte 

promovente. Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos as confissões de dívidas assinados 

pela parte devedora acompanhado com as notas promissórias. Posto isso, 

entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face a sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

requerida. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, para o fim de 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$1.219,99(mil, duzentos e 

dezenove reais e noventa e nove centavos), cujo valor deve ser 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC e acrescidos de juros legais 

de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida. 

Transitada em julgado, aguarde-se a formalização do pedido de 

Cumprimento de Sentença. Inexistindo pleito executório, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 20 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002256-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOANA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002256-72.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ANA JOANA DE AMORIM 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Cuida-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentado pelo BANCO DO BRASIL SA, com 

fundamento no excesso de execução. Aduz o requerido que a parte 

autora pediu o cumprimento de sentença, juntando os memorias de 

cálculo. Afirma que quanto aos cálculos apresentados existe excesso de 

R$3.162,29 (três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e nove 

centavos) do montante cobrado de R$21.049,97 (vinte e um mil e quarenta 

e nove reais e noventa e sete centavos), alegando que o valor do cálculo 

correto a ser pago seria o de R$17.887,68 (dezessete mil, oitocentos e 

oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) para o dia 13/06/2019, 

uma vez que houve a incidência de multa sobre o valor dos danos morais 

e matérias estipulados na sentença. Requereu o Banco Impugnante a 

declaração do excesso apontado, bem como a liberação da quantia 

supostamente incontroversa penhorada. É o relatório. Decido. O Capítulo III 

do CPC é dedicado ao Cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Em seu artigo 525, 

prevê as hipóteses de impugnação à execução, vejamos: Art. 525. 

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá 

alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

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

título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação 

errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - 

qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, 

novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes à sentença. (...) Em análise detida dos cálculos fornecidos 

pela parte impugnante, verifico que o valor trazido foi atualizado apenas 

até a data de 13/06/2019, sendo que o cálculo atualizado trazido pela 

reclamante foi do dia 16/12/2019 e que a penhora via BacenJud ocorreu 

em 18/12/2019. Além disso, o valor usado como parâmetro pelo 

impugnante para alegação de excesso penhorado foi o fornecido pela 

Exequente em 12/11/2019 (Id. 26069404), valor esse que também já 

estava desatualizado no ato do bloqueio judicial. Por fim, verifico que a 

parte impugnante não efetuou o cálculo com as devidas multas de 10% 

sobre o valor dos danos morais, dos danos materiais e dos honorários 

sucumbências, pelo descumprimento do pagamento no prazo estipulado. 

Por esta razão, julgo IMPROCEDENTE a impugnação da execução, vez que 
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não caracterizado o excesso de execução, posto que o valor trazido pelo 

Impugnante estava desatualizado desde a data de 13/06/2019, além de 

não abranger a multa de 10% pelo não cumprimento da sentença. Assim, 

HOMOLOGO O VALOR APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. Com o 

trânsito em julgado desta decisão, expeça-se alvará para a parte 

Exequente para receber o valor bloqueado em Id. 27617640, devidamente 

corrigido, conforme dados informados na petição de Id. 27447805. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 20 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001534-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

LEIDIMAR NERIS ALVES OAB - MT27508/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIZEUDA DIONIZIA DA COSTA 80062784315 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001534-67.2020.8.11.0037. REQUERENTE: POLICAR FUNILARIA E 

PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME REQUERIDO: ERIZEUDA DIONIZIA 

DA COSTA 80062784315 Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os 

seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME E ERIZEUDA DIONIZIA 

DA COSTA. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar acerca da expedição de alvará, uma vez que o montante será 

pago diretamente no escritório da parte requerente. Publicado e registrado 

no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 20 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 38/2020-SOR

O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Fabiane Maria Santos do Nascimento, 

Técnica Judiciária, matrícula 12348, por motivos particulares, não poderá 

substituir a Gestora Judiciária Lidiane Dias de Campos Maraschin, no 

período de 19/03 a 07/04/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a Portaria 28/2020-SOR, de 03/03/2020, que 

designou a servidora Fabiane Maria Santos Nascimento, matrícula 13613, 

Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 2ª Vara Criminal, no período de 19/03 a 07/04/2020 , 

durante as férias da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 19 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000333-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IROTEC INDUSTRIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI HELBING OAB - RS73096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

 

1000333-70.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line INEXITOSA, requerendo o que de direito. 

31 de agosto de 2017 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002547-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ZANOLLA (AUTOR(A))

NILVA MACULAN ZANOLLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE MACULAN CONSONI (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002547-34.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS ZANOLLA, NILVA MACULAN ZANOLLA REU: 

FRANCILENE MACULAN CONSONI Vistos etc. Cuida-se de ação de 

adoção ajuizada por ANTONIO CARLOS ZANOLLA e NILVA MACULAN 

ZANOLLA, em face de FRANCILENE MACULAN CONSONI, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

Recebida a exordial, fora determinado à colheita do parecer ministerial (id. 

4706596). O parquet requereu a realização de estudo psicossocial para 

averiguar a existência do vínculo afetivo entre os envolvidos (id. 

5584275). O Juízo da 2ª Vara desta Comarca determinou a realização do 

estudo (id. 9878130). Estudo psicossocial id. 16835905 pág. 1-3. Após, 

fora suscitado o conflito negativo de competência pelo Juízo da 2ª Vara 

(id. 20958047 pág. 1-2). Ciente da v. decisão de id. 8522152 este Juízo 

determinou a colheita de parecer do Ministério Público quanto ao estudo 

psicossocial aportado aos autos. Na oportunidade, o Parquet opinou no 

sentido de que as partes sejam intimadas para especificar outras provas 

que pretendem produzir (id. 24972585). Ciente da v. decisão de id. 

26554384 pág. 1-17. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistindo preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem sanadas e, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, DECLARO o processo saneado. Sem 

prejuízos, INTIMEM-SE as partes quanto às provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Caso as partes não tenham interesse 

na produção de outras provas, deverão informar nos autos no prazo 

acima assinalado, possibilitando o julgamento antecipado da lide, sendo o 

silêncio entendido como anuência tácita. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003682-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA AMARAL DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO(A))

CELIO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT11265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003682-81.2016.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 21066245, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. No ponto, em que pese a 

discordância da parte demandada em relação ao pleito de desistência, 

entendo que os fundamentos apresentados constituem resistência 
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injustificada, não sendo empecilho para acolhimento do pedido de 

extinção. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS suspensos, eis que 

DEFIRO a AJG em favor das partes. P.R.I.C. EXPEÇA-SE o competente 

alvará de levantamento, em favor da parte demandada, da quantia 

depositada aos autos a título de honorários periciais. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003710-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SABINO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CASTRO AYRES OAB - SC30781 (ADVOGADO(A))

FERNANDA SEARA OAB - SC27348 (ADVOGADO(A))

DAYANE PRISCILA WUNSCH OAB - SC32141 (ADVOGADO(A))

CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN OAB - SC0008685A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003710-44.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 28992469 e id. 29237578), que passa a fazer 

parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na 

forma avençada pelas partes. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000218-78.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de 

concessão de liminar ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 11459463 e ss. Deferida a 

liminar de busca e apreensão, bem como a citação da demandada (id. 

12790430). Citação e auto de busca, apreensão e depósito, id. 16482703 

e ss. Certificou o decurso do prazo para manifestação da parte requerida 

(id. 18310477). O autor pugnou pelo julgamento da lide, id. 18504606. 

Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Situando a questão, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor 

de ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que 

celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia 

para aquisição do veículo descrito na exordial, aduzindo, ainda, que a 

requerida encontra-se inadimplente. Asseverou ainda, a ocorrência da 

mora na forma do Decreto Lei n. 911/69. Por estas razões, ingressou com 

a presente demanda, pugnando pela busca e apreensão do veículo e pela 

consolidação do domínio e posse plena e exclusiva do bem em favor do 

credor, ora requerente. Pois bem. Conforme passo a expor, verifica-se 

que, in casu o pedido inicial merece prosperar, ante a total incidência dos 

efeitos da revelia, pois, citada acerca dos termos da presente demanda 

(id. 16482703 e ss.), a demandada quedou-se inerte, nada contrapondo à 

pretensão do proprietário fiduciário (id. 18310477). De fato, é de se aplicar 

totalmente os efeitos previstos no art. 344, do Código de processo Civil, 

proferindo sentença (art. 355, II, CPC), consolidando a posse e domínio 

dos bens em favor da parte autora, na forma do Decreto-Lei 911/69, pois 

se trata de direito disponível, com plena presunção de veracidade dos 

fatos afirmados, mormente quando coligados à prova documental 

encartada ao feito. Sobre os efeitos da revelia, o CPC dispõe que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Por oportuno, transcrevo o julgado abaixo: BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. JURIDICIDADE DO PEDIDO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA 

AFASTADA. REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE DOS FATOS. I - O pedido 

de busca e apreensão, com fulcro no Decreto Lei no. 911/69, é 

juridicamente possível, vez que a norma e suas posteriores modificações 

foram recepcionadas pela Carta Política de 1988. Rejeito a preliminar II - 

Decretada a revelia, é permitido ao juiz julgar antecipadamente a lide, sem 

que haja cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar III - Por força do 

princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação 

jurisdicional, não há falar em nulidade da sentença que deixa de 

mencionar, no dispositivo, a reconvenção, quando os fatos alegados 

contrapõem-se aos presumidos verdadeiros pelo efeito da revelia. Rejeito 

a preliminar IV - Em sede recursal, o réu revel só pode alegar questões 

não apreciadas pelo juízo monocrático e de ordem pública, pois a apelação 

não tem o condão de substituir a contestação extemporânea.) 

Nº1.0702.06.325324-0/001(1), Relator: Fernando Botelho, julgamento em 

31/01/2008). Sendo assim, a procedência da demanda é medida que se 

impõe. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de busca apreensão 

ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

em desfavor de ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA e, CONSOLIDO nas 

mãos da parte autora a posse e domínio plenos e exclusivos do bem 

indicado na exordial, ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a 

venda extrajudicial da coisa (art. 2º, Decreto-Lei nº 911/1969). Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. CONDENO a requerida ao pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, 

bem como HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa. 

P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002081-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DAMARIS PORTELA DE ARAGAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002081-06.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, in casu, diante da manifestação da DPE de id. 

15511680, aliada a impossibilidade de intimação pessoal da representante 

da parte autora (id. 18540511), a qual deixou de manter atualizadas as 

informações referentes seu atual endereço e/ou telefone, demonstra 

claramente o desinteresse no deslinde do feito. Sobre situação como a 

que ocorre no presente feito, o nosso Código de Processo Civil é bastante 

claro sobre a providência a ser adotada, senão vejamos: Dispõe o art. 

485, III, do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...); Aliás, no tocante à obrigação 

das partes em manterem atualizados seus endereços, oportuno mencionar 

o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC, vejamos: Art. 274. 

Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, 

aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 
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escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. Em razão disso, a extinção do 

feito é medida imperativa. Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO a presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do CPC. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. CIENTIFIQUE-SE o Parquet e a 

DPE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007004-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR JUARES NEGRAO (EXEQUENTE)

DEONISIO ERI BUFFON (EXEQUENTE)

DECIO BUFFON (EXEQUENTE)

FABIANO GAVIOLI FACHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

ALMERI BUFFON OAB - 462.665.260-34 (PROCURADOR)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1007004-07.2019.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante o cumprimento da obrigação pelo 

executado, consoante comprovante de pagamento anexado em id. 

26923683, aliado a manifestação de id. 29259767 requerendo a 

conversão do depósito em pagamento e a concordância dos exequentes 

(id. 29382772), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a 

sentença, EXPEÇAM-SE os alvarás de levantamento dos valores 

depositados nos autos, observando o requerimento de id. 29382772. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001557-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LUIZ FRANCIO (REQUERENTE)

FELIPE FRANCIO (REQUERENTE)

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (REQUERENTE)

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001557-04.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, 

FELIPE FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, 

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME REQUERIDO: AMAGGI EXPORTACAO E 

IMPORTACAO LTDA Vistos etc. Sem delongas, in casu, restou 

evidenciada a perda superveniente do objeto da demanda, haja vista que 

nos autos da Ação de Recuperação Judicial de nº 

1001191-62.2020.8.11.0040 houve a manifestação deste Juízo acerca do 

pedido de suspensão do arresto em favor do credor Amaggi, consoante 

decisão de id. 30056400, proferida em 09/03/2020, portanto, o exame do 

pleito se dará naqueles autos. Assim, diante dos argumentos acima 

alinhavados mostra-se descabido o prosseguimento do presente feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001882-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. E. (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. E. N. F. X. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001882-76.2020.8.11.0040. 

TESTEMUNHA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL TESTEMUNHA: ALICINA 

PINHEIRO DE SOUZA E NILSON FRANCISCO XAVIER Vistos etc., Trata-se 

de ação de pedido de providências para aplicação de Medidas Protetivas 

formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor da adolescente 

V. de S. X., de 14 anos de idade, em face de ALICINA PINHEIRO DE 

SOUZA E NÍLSON FRANCISCO XAVIER, todos qualificados nos autos. 

Aduz o “Parquet” que o Conselho Tutelar de Ipiranga do Norte/MT enviou 

ofício ao Ministério Público noticiando que a adolescente V. de S. X. 

informou que o genitor NÍLSON a obrigava a ter relações sexuais com ele 

quando ALICINA não estava em casa (quando viajava e/ou ia à igreja). 

Consta, ademais, que a adolescente V. de S. X. está sendo ameaçada 

pela mãe e seu atual companheiro ISMAEL CARLOS CARDOSO a não falar 

sobre o ocorrido com ninguém. Ressai dos autos que a adolescente V. de 

S. X. estava grávida, mas “perdeu” o bebê devido a manobras 

supostamente aplicadas por sua genitora ALICINA. Finalmente, relata o 

“Parquet” que a adolescente aqui amparada e sua genitora ALICINA 

mantêm relações sexuais com ISMAEL. Com a inicial vieram documentos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme determina o artigo 

189, II, do Código de Processo Civil. O artigo 98 do ECA estabelece que as 

medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 

que seus direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados por ação ou 

omissão da sociedade ou do Estado, bem como por falta, omissão ou 

abuso dos pais ou responsável. No caso em tela, o Ministério Público alega 

que a adolescente supramencionada encontra-se em situação de risco, 

consistentes nos supostos abusos sexuais perpetrados e ataques à sua 

integridade física. Com efeito, os documentos juntados aos autos 

comprovam os fatos mencionados pelo “Parquet”, revelando assim a 

necessidade, em caráter liminar, da concessão de apoio multidisciplinar a 

menor, para atenuar possíveis danos físicos e psicológicos. Ademais, 

analisando o feito sob o prisma do bem estar da menor envolvida, a 

concessão da guarda provisória a avó MARIA SOLANGE PEREIRA JARDIM 

se mostra medida que se impõe. Diante do exposto, nos termos do artigo 

33 da Lei 8.069/1990, CONCEDO a GUARDA PROVISÓRIA da adolescente 

V. de S. X. em favor de sua progenitora MARIA SOLANGE PEREIRA 

JARDIM e DEFIRO o pedido sob item III, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”. Assim, 

DETERMINO: 1. O AFASTAMENTO dos requeridos ALICINA PINHEIRO DE 

SOUZA, NÍLSON FRANCISCO XAVIER e de ISMAEL CARLOS CARDOSO, 

de modo que mantenham distância mínima de 500 (QUINHENTOS) METROS 

da adolescente V. de S. X., proibindo-os de manter contato com a menor 

também por qualquer meio de comunicação, sob pena de responder por 

crime de desobediência. Ainda, para o caso de descumprimento, fixo a 

MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) por 

descumprimento constatado, revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Sorriso/MT (Banco do Brasil – agência 

1917-8, conta 45950-X, CNPJ 19461747/0001-75); 2. EXPEÇA-SE ofício à 

Secretaria Municipal de Ipiranga do Norte/MT, requisitando que disponibilize 

atendimento psicológico e ginecológico à adolescente V. de S. X.; 3. 

OFICIE-SE à Secretaria Municipal de Assistência Social de Ipiranga do 
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Norte/MT requisitando ao CRAS para que efetue a inclusão da referida 

menor no serviço denominado “PAIFI”. 4. OFICIE-SE ao Conselho Tutelar de 

Ipiranga do Norte/MT para que realize visitas QUINZENAIS, pelo PRAZO DE 

04 (QUATRO) MESES à residência da adolescente, para acompanhar o 

cumprimento pelos genitores/responsáveis legais das medidas acima 

deferidas, bem como realizar orientação a respeito da necessidade de 

adequado cumprimento dos deveres da família, juntando-se relatórios aos 

autos 5. ENCAMINHEM-SE os autos à equipe multidisciplinar deste Juízo 

para a realização de estudo psicossocial na residência dos requeridos 

ALICINA e NÍLSON, de ISMAEL e da avó MARIA SOLANGE, fixando o 

PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS para entrega do laudo. Caso 

necessário, expeça-se carta precatória; 6. LAVRE-SE o termo de 

compromisso, nos termos do art. 101, inciso I, do ECA, bem como lavre-se 

o termo de guarda provisória. 7. INTIME-SE a guardiã para prestar 

compromisso (art. 32, do ECA). Sem prejuízo das determinações 

acimadas, considerando o atual regime de trabalho estabelecido pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso como medida de prevenção ao 

contágio do COVID-19 (home office – teletrabalho) e os fatos graves 

narrados no bojo destes autos DETERMINO que seja enviada via e-mail 

cópia integral dos autos ao Delegado(a) de Polícia responsável pela 

repressão dos crimes de natureza sexual nesta urbe, observando o 

segredo de justiça, para apuração dos crimes de aborto sem 

consentimento da gestante e estupro de vulnerável supostamente 

cometidos por ALICINA PINHEIRO DE SOUZA, NÍLSON FRANCISCO XAVIER 

e ISMAEL CARLOS CARDOSO, seja na forma comissiva ou omissiva (arts. 

125 e 217-A do Código Penal). CITEM-SE os requeridos para, querendo 

responderem a ação, no PRAZO DE 15 DIAS. Oferecida a contestação e 

juntado o relatório da equipe multidisciplinar, dê-se VISTA ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30918 Nr: 134-17.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

virtude da Resolução 313/2020 do CNJ, certifico que foram suspensas 

todas as audiências do período de 20/03/2020 a 30/04/2020.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121259 Nr: 90-80.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS, MARCIELI DESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E PERAZZOLI LTDA ME, ORIDES 

MARIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216, FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

virtude da Resolução 313/2020 do CNJ, certifico que foram suspensas 

todas as audiências do período de 20/03/2020 a 30/04/2020.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127099 Nr: 3697-04.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO PAULO CHINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

SÁFADI - OAB:14834-MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188846/SP, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

virtude da Resolução 313/2020 do CNJ, certifico que foram suspensas 

todas as audiências do período de 20/03/2020 a 30/04/2020.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138110 Nr: 9685-06.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINO TRAÇO ARQUITETURA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, JAQUELINE CABRAL ANDRADE - OAB:18584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GUSATTI - 

OAB:27.511, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671/MT

 Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

virtude da Resolução 313/2020 do CNJ, certifico que foram suspensas 

todas as audiências do período de 20/03/2020 a 30/04/2020.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49212 Nr: 6080-96.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO BARBIERI, WISTON DALASEN - ME, 

CESAR MIL, LAVACAR MIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

virtude da Resolução 313/2020 do CNJ, certifico que foram suspensas 

todas as audiências do período de 20/03/2020 a 30/04/2020.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56529 Nr: 466-42.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOIR GUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues - OAB:9.301/MT

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 
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PENA DE ARQUIVAMENTO.

Simone Gavasso

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89296 Nr: 882-39.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

virtude da Resolução 313/2020 do CNJ, certifico que foram suspensas 

todas as audiências do período de 20/03/2020 a 30/04/2020.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103351 Nr: 6359-09.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINÉIA DO NASCIMENTO BELE, DINEI BELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYEME RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

virtude da Resolução 313/2020 do CNJ, certifico que foram suspensas 

todas as audiências do período de 20/03/2020 a 30/04/2020.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106391 Nr: 9458-84.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARDOSO DA SILVA, LUIZ 

ALBERTO BERTE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:10848-A /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

virtude da Resolução 313/2020 do CNJ, certifico que foram suspensas 

todas as audiências do período de 20/03/2020 a 30/04/2020.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000965-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. C. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000965-96.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MALBA RODRIGUES GARCIA REU: JOAO MIGUEL DA CRUZ Vistos etc., 

Em detida análise, assevero que devidamente citado e intimado para quitar 

as três últimas parcelas alimentares em atraso, bem como as que 

vencerem no curso do processo, o executado JOÃO MIGUEL DA CRUZ, 

não quitou integralmente o débito e apresentou justificativa. Este juízo 

rejeitou a justificativa apresentada e determinou a designação de 

audiência de conciliação. A audiência de conciliação restou inexistosa, 

pois as parte não conseguiram entrar em um acordo. A parte exequente 

pugnou pela decretação de prisão civil do executado. O Ministério Público 

concordou com a decretação da prisão subsidiariamente. Vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Preenchidos os 

requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do 

inadimplemento da obrigação alimentar, já que o devedor deixou de cumprir 

com sua obrigação alimentar sem nenhuma justificativa, deve ser 

decretada a prisão civil até que seja comprovada a satisfação da 

pretensão executiva. Neste sentido, leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em 

sua obra “Dos Alimentos”, RT, 3. Ed., p.1072: “Assim, não implicando a 

cessação voluntária do pagamento da pensão por parte do devedor causa 

de cessação ou exoneratória do débito alimentar, e não podendo o 

devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não tenha 

promovido opportuno tempore ação exoneratória do encargo alimentar, é 

legítima a sua prisão administrativa se não justificada a impossibilidade de 

efetuar o pagamento do débito...”. Assim sendo, diante do lapso temporal 

decorrido desde a última atualização do calculo devedor, DETERMINO a 

parte autora que proceda com a atualização do cálculo, no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Após a atualização do cálculo, sem necessidade de 

novas determinações, diante do inadimplemento da obrigação, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado JOÃO MIGUEL DA CRUZ e determino que 

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em seu desfavor, pelo 

prazo de 3 (três) meses, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, 

nos termos do que dispõe o artigo 528, §§ 3º, 4º e 7º do CPC. No mandado 

deverá consignar as seguintes informações: a) O valor atualizado do 

débito alimentar, que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, 

conforme o art. 528, par. 7º do CPC; b) O cumprimento da pena NÃO 

EXIME o executado ao pagamento das prestações vencidas e vincendas 

(art. 528, § 5º, CPC); c) Uma vez pago o débito alimentar, o cumprimento 

da ordem de prisão será SUSPENSO (art. 528, § 6º, CPC). Desde já, 

DEFIRO a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme prevê o artigo 782, §3º, do CPC. CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1005123-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEX DILLY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1005123-92.2019.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

EXIGIR CONTAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM 

PEDIDO LIMINAR, proposta por JOSÉ ALEX DILLY em desfavor da BV 

FINANCEIRA S.A CRÉDITO, na qual sustenta que firmou com o réu contrato 

de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, 

entretanto, diante do inadimplemento das parcelas avençadas, o réu 

ajuizou com ação de busca e apreensão do bem (cód. 

1002775-09.2016.8.11.0040- esta já sentencia e transitada em julgado). 

Afirma que após o cumprimento da liminar (31/08/2018) e, ao consultar no 

site do DETRAN/MT a localização do bem, este havia sido transferido para 

o estado de São Paulo na data de 16/10/2018, razão pela qual, alega que 

certamente o veículo foi vendido em leilão extrajudicial. Porém, aduz que 

nenhuma informação foi prestada ao autor acerca da realização do leilão. 

Assevera que consultou os valores do bem na Tabela Fipe, no mês da 

alienação (outubro/2018), e obteve que o valor correspondia à R$ 

43.127,00 (quarenta e três mil cento e vinte e sete reais), e que, 
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descontando-se os valores do debito apresentado na ação de busca e 

apreensão no montante de R$ 28.373,89 (vinte e oito mil trezentos e 

setenta e três reais e oitenta e nove centavos), chegou a uma sobra de 

R$ 14.753,11 (catorze mil setecentos e cinquenta e três reais e onze 

centavos), valor este que deveria ter sido devolvido para o autor. 

Prossegue alegando que mesmo após apreensão e venda do bem, o que 

quita a dívida entre as partes, foi surpreendido com um comunicado pelo 

Serasa Experian de que seu nome se encontrava nos órgãos de proteção 

ao crédito. Nos pedidos requer, liminarmente, o deferimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para que a empresa requerida retire o 

nome do Autor dos órgãos de Proteção ao Crédito/Serasa do débito 

discutido nos autos. No id 25020636, determinou a intimação do autor para 

comprovar documentalmente os pressupostos para o deferimento da 

assistência judiciária gratuita, o que foi devidamente cumprido, conforme 

manifestação de id 26045732ss. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, uma vez que 

aparentemente estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA requerido pela parte autora. O procedimento para exigir contas, 

visa permitir que o autor imponha ao réu o oferecimento de contas. 

Fundamenta-se exclusivamente na existência ou não do direito de exigir 

essas contas, sem que seja necessário que se invoque alguma 

desconfiança sobre o trabalho exercido pelo administrador ou algum saldo 

supostamente existente em razão da atuação deste. Neste tipo de ação, 

não é necessário que o autor detalhe os dados ou informações sobre os 

quais incidirá a prestação de contas. Basta que ele identifique a obrigação 

de onde se origina o dever de prestar contas e as razões detalhadas 

pelas quais as contas são exigidas, instruindo sua demanda com as 

provas dessa necessidade, se existirem (art. 550, §1°, do CPC), para que 

se tenha como suficiente a indicação da causa de pedir. Inicialmente, insta 

mencionar que no caso dos autos, não se aplica o entendimento do o 

Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp nº 

1293558/PR, a qual fixou a tese para fins do artigo 543-C do CPC (atual 

1.036/CPC) que: Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não 

possui interesse de agir para a ação de prestação de contas, pois “na 

hipótese de contrato do financiamento, (assim como no de mútuo), não há, 

para o tomador do financiamento, interesse de agir na propositura de ação 

de prestação de contas, uma vez que o banco não administra recursos do 

financiamento: trata-se aqui de contrato fixo, em que há valor e taxa de 

juros definidos, cabendo ao próprio financiado fazer o cálculo, pois todas 

as informações constam no contrato” Assim, de fato, em relação ao 

contrato de financiamento em si, no que diz respeito à sua execução 

normal, não haveria interesse de agir da parte autora. No entanto, 

conforme narrado na inicial, a presente ação foi ajuizada em decorrência 

de uma anterior ação de busca e apreensão proposta pelo requerido (cód. 

1002775-09.2016.8.11.0040). Naqueles autos, o dispositivo da sentença 

ficou assim estabelecido: (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos, para, confirmando a liminar antes deferida para DECLARAR a 

propriedade e posse plena e definitiva do bem CHEVROLET S-10 PICK-UP 

COLINA (C.DUP) 4X2 2.8 TB-ELETRONIC, cor cinza - Ano / Modelo 8/8, 

placa APZ6589 - Chassi 9BG138GJ08C439517, em favor da autora, 

ficando a esta facultada à venda do bem, e em tal caso, aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar à parte ré o saldo apurado, se houver. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tal determinação encontra-se 

disposto no §4º, do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, o qual dispõe 

que o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o referido dispositivo, 

sobretudo sua parte final, no sentido de entregar ao devedor fiduciante 

eventual saldo porventura apurado, depois de vendido o bem, liquidando o 

crédito e glosadas as despesas inerentes, in verbis: § 4º No caso de 

inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode 

vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu 

crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor 

o saldo porventura apurado, se houver. Posteriormente, sem que tivesse 

notícias se o bem realmente havia sido vendido ou quanto a eventual 

existência de saldo devedor ou credor, no dia 05 de junho de 2019, viu-se 

surpreendido com a inscrição de seu nome em órgãos de restrição ao 

crédito, em razão de uma dívida no valor de R$ 25.994,47 (id 22110737), 

referente ao contrato de financiamento entabulado entre as partes (id 

22111047-pg.13/14). Dessa forma, verifica-se que o autor possui 

legitimidade/interesse para exigir as contas da instituição 

financeira/requerido, uma vez que, tendo sido o bem objeto do contrato de 

financiamento alienado pela instituição financeira, conforme documento 

juntado ao id 22110732, de modo unilateral, a apresentação da prestação 

de contas cujas obrigação decorre de lei (art. 2º, Decreto-Lei 911/69), é 

medida de rigor, a fim de exigir explicações por parte ré acerca do preço 

da venda do veículo, bem como sobre a existência de saldo devedor ou 

credor, evitando o enriquecimento ilícito do banco. Neste sentido: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE 

PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSAO. LEILAO 

EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE 

DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A violação do art. 844 do CPC/1973 não foi 

debatida no Tribunal de origem, o que implica ausência de 

prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF. 2. No caso de 

alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2º do 

Decreto-Lei n. 911/1969-redação anterior à Lei n. 13.043/2014-, tem o 

devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto 

aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo 

remanescente). 3. A administração de interesse de terceiro decorre do 

comando do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor. 4. Após a 

entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2º do 

Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou 

expressamente consignada. 5. Recurso especial conhecido em parte e 

não provido. (STJ- REsp: 1678525 SP 2013/0030816-2, Relator: Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 05/10/2017-Quarta Turma, 

Data de Publicação: DJe 09/10/2017). DIREITO BANCÁRIO.APELAÇÃO 

CÍVEL.AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO APREENDIDO E 

VENDIDO EXTRAJUDICIALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DEVER DE PRESTAR 

CONSTAS EM RELAÇÃO À VENDA DO BEM APREENDIDO. ARTIGO 2º DO 

DECRETO-LEI Nº 911/69. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

INERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE. PEDIDO CERTO E 

DETERMINADO. PRAZO DE 48 HORAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÔNUS 

DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Destacouse. 

TJPR 13ª C. Cível- AC-1486011-0-Regiao Metropolitana de Londrina- Foro 

Central de Londrina- Rel.: Josély Dittrich Ribas-Unânime-J. 01.06.2016). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PRIMEIRA FASE) 

JULGADA PROCEDENTE 1. RECURSO DE APELAÇÃO PELA PARTE RÉ - 

1.1. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO ACOLHIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESTAR CONTAS ACERCA DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO EM SI QUE DECORRE DO ENTENDIMENTO FIXADO NO 

RESP Nº 1.293.558/PR - CASO DOS AUTOS QUE É DIVERSO - BEM 

OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVOLVIDO 

AMIGAVELMENTE EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUTOR QUE 

TEVE SEU NOME INSCRITO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - DEMANDA QUE TEM COMO OBJETIVO OBTER INFORMAÇÕES 

ACERCA DO VALOR DE VENDA DO BEM E DO CÁLCULO DO SALDO 

DEVEDOR APÓS A VENDA - DEVER DE PRESTAR CONTAS 

CARACTERIZADO - ARTIGO 2º, DO DECRETO- LEI Nº 911/69 - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO - 1.2. INÉPCIA DA INICIAL - NÃO ACOLHIMENTO - 

PETIÇÃO QUE FOI CLARA EM EXPLICITAR OS FATOS E CAUSA DE PEDIR 

(...) (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1555532-3 - Campo Mourão - Rel.: Tito 

Campos de Paula - Unânime - - J. 28.09.2016) (TJ-PR - APL: 15555323 PR 

1555532-3 (Acórdão), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 

28/09/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1902 13/10/2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA 

ADEQUADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. É inviável alcançar a 

prestação de contas no próprio âmbito da busca e apreensão, já que o 

objeto desta ação é restrito ao aspecto possessório e não há como 

amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo 

remanescente ante a inexistência de certeza e liquidez de tais valores. 2. 

Cabe ao devedor ingressar com a ação autônoma de exigência de contas, 

até mesmo porque não cabe ao juiz compelir o credor fiduciário à 

prestação de contas na via específica da busca e apreensão, que possui 

natureza eminentemente satisfativa, encerrando-se com a consolidação 

do domínio e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 

(TJ-GO - APL: 03875417520158090024, Relator: MARCUS DA COSTA 

FERREIRA, Data de Julgamento: 30/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 30/07/2019) Ação de exigir contas. Financiamento de 

veículo. Ação de busca e apreensão que ensejou o leilão do bem. Valor da 
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venda superior ao débito. Interesse do autor de exigir contas do réu 

verificado. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 

85, § 11, do CPC. Recurso desprovido. (TJ-SP – AC 

40052701820138260248 SP 4005270-18.2013.8.26.0248, Relator: Luis 

Carlos de Barros, Data de Julgamento: 01/07/2019, 20ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/07/2019) Quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela o art. 300/CPC dispõe que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não 

houver perigo de irreversibilidade da decisão. Em suma: é necessário 

demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito alegado) e o 

“periculum in mora” (perigo de dano irreparável). Nos autos, entendo que 

em uma análise não exauriente, o pedido para que a requerida exclua o 

nome do autor dos cadastros restritivos ao crédito, deve ser acolhido, 

uma vez que considerando que a propriedade do bem foi consolidada nas 

mãos da requerida e, possivelmente vendido em leilão extrajudicial, não se 

sabe se há ou não saldo devedor/credor. Por todo exposto, DEFIRO a 

tutela provisória requerida pelo autor e determino que a parte requerida 

EXCLUA o nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito relativo 

ao débito constante na comunicação do SERASA juntado ao id 22110737, 

no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite do 

valor da causa. Em seguida, CITE-SE a parte requerida, nos termos do 

artigo 550 do CPC, para apresentar as contas ou contestar a ação, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, consignando as advertências dispostas no § 2º do 

referido dispositivo legal. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001806-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001806-52.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZIANE DE MORAIS REU: SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 

LTDA Vistos etc., Sem delongas, verifica-se que os documentos que 

instruem a inicial se revelam, em tese, como incompatíveis com a condição 

de hipossuficiência econômico-financeira que a norma processual exige 

para a concessão das benesses da justiça gratuita. Nesse tocante, 

determina o art. 99, § 2º, do NCPC, que “o juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do 

CPC, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a 

comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do 

benefício da gratuidade ou para o imediato recolhimento das custas iniciais 

e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008688-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

MARINA VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

RAFAEL VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

NADIR DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

PEDRO FELIX BATISTA (AUTOR(A))

ELIANA FELIX BATISTA (AUTOR(A))

ANDRE VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

FELIPE ROTTA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE BIANCHIN (REU)

CELSO PASQUALI (REU)

MIRALDO JOSE PASQUALI (REU)

AMARILDO BIANCHIM (REU)

FLORINDO JOSE FACHIN (REU)

DIRCEU BIANCHIN (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008688-64.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA CELIA VELLONI BATISTA, RAFAEL VELLONI BATISTA, MARINA 

VELLONI BATISTA, ANDRE VELLONI BATISTA, ELIANA FELIX BATISTA, 

PEDRO FELIX BATISTA, FELIPE ROTTA BATISTA, CLAUDIA REGINA DA 

SILVA BATISTA, NADIR DA SILVA BATISTA REU: MIRALDO JOSE 

PASQUALI, CELSO PASQUALI, NILSON JOSE BIANCHIN, AMARILDO 

BIANCHIM, DIRCEU BIANCHIN, FLORINDO JOSE FACHIN Vistos, etc. Em 

tempo, considerando a portaria-conjunta do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso nº 247 que recomendou o reagendamento das audiências 

não urgentes, dentre outras providências, visando estabelecer em caráter 

temporário, medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 e com o 

mesmo propósito humanitário preventivo, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

outrora aprazada para o 23 JULHO DE 2020 ÀS 16H20MIN, devendo se 

proceder com a intimação das partes nos termos da última decisão 

exarada. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001861-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE 

SORRISO - A.P.C.T.S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE BARRETO CATTANEO OAB - SC22489-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU LUIZ BROCCO (REQUERENTES)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001861-03.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

TRANSPORTE DE SORRISO - A.P.C.T.S. REQUERENTES: DIRCEU LUIZ 

BROCCO Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se compuseram 

amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as partes são 

capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes pugnam pela 

homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta, 

senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida 

pelas partes no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas 

serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG 

deferida à parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, sendo 

desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as cautelas 
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necessárias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008577-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CANDIDO PELUSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHO PELUSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008577-80.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: JANETE CANDIDO PELUSSO REQUERIDO: CARLINHO 

PELUSO Vistos, etc. Em tempo, considerando a portaria-conjunta do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 247 que recomendou o 

reagendamento das audiências não urgentes, dentre outras providências, 

visando estabelecer em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio do COVID-19 e com o mesmo propósito humanitário preventivo, 

REDESIGNO A AUDIÊNCIA outrora aprazada para o 23 JULHO DE 2020 ÀS 

14H45MIN, devendo se proceder com a intimação das partes nos termos 

da última decisão exarada. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001360-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES 65524187104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001360-88.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES 65524187104 Vistos 

etc., Tendo em vista que, após a conversão do processo de busca e 

apreensão em execução, o executado foi devidamente citado para quitar o 

débito (Id 17354632) e manteve inerte, antes da análise do pedido de Id 

18703370, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo atualizado do débito e requerer 

o que se direito. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005636-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE RIBEIRO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1005636 -94 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 20/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000805-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VERZA DA ROSA MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILICE ANTONIA BARICHELLO VIGOLO (REU)

ELENICE EUGENIA BARICHELLO PICININ (REU)

OLICE EUGENIO BARICHELLO (REU)

ELZIRA MARIA BARICHELLO (REU)

VERENICE APARECIDA BARICHELLO (REU)

DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000805 -66 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 

20/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005501-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA GADIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

DIGENARO SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo nº : 1005501-19.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 20 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004514-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, para que se 

manifeste requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001040-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 172 de 764



EDISON BANFI (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1001040-33.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 20 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000591-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1000591 -46 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, haja vista que alguns 

atos processuais a serem realizado entre as Comarcas dentro do estado 

do Mato Grosso, poderão ser feitos via mandado, não necessitando 

expedição de carta precatória, nos termos da Portaria 142/2019/CGJ, de 

08/11/2019, devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". Sorriso/MT, 

20/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004442-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1004442 -25 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho., sob pena de devolução. Sorriso/MT, 

20/03/2020.

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

Processo Número: 1005574-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR DUARTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE BENTO CAVALCANTE (REU)

R. B. D. S. (REU)

R. B. D. S. (REU)

 

Nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os presentes autos, com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005274-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES OAB - GO16257 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTONADOLFO SILVA (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1005274 -58 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho, sob pena de devolução. Sorriso/MT, 

20/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002868-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO(A))

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1002868 -64 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho, sob pena de devolução. Sorriso/MT, 

20/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002730-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BECKER (EXECUTADO)

FATIMA MARLENE BECKER (EXECUTADO)

MAURICEIA BECKER (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1002730 -97 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 20/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003606-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1003606 -86 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 20/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006738-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 173 de 764



Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ACCO (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1006738-54.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 20 de março de 

2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 113231 Nr: 4944-54.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLGDM, LGDM, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 4944-54.2014.811.0040

Código-Apolo: 113231

Vistos etc.,

Sem delongas, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado às fls. 

103/104 e, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

Às providências.

Sorriso - MT, 04 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006858-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI DE FATIMA RODRIGUES CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006858-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARLEI DE FATIMA RODRIGUES CARNEIRO REU: ITAÚ SEGUROS S.A. 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

3ª VARA CÍVEL Vistos etc., Trata-se de Ação de Cobrança do seguro 

DPVAT ajuizada por MARLEI DE FÁTIMA RODRIGUES CARNEIRO em face 

de ITAÚ SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 29/11/2015. A inicial veio 

acompanhada dos documentos. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação e documento, conforme Id 19309539 e seguintes. Em Id 

23463643 foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de 

impugnação à contestação pela autora. Em decisão de Id 25798092 foi 

saneado o feito e determinada a realização de prova pericial. O Laudo 

Pericial foi juntado no Id 28813337. O requerido manifestou sobre o laudo 

pericial no Id 29639378. Em Id 30382894 foi certificado o decurso do prazo 

sem manifestação da autora quanto ao laudo pericial. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo preliminares a serem apreciadas, 

passo diretamente a análise do mérito. Sem delongas, verifico que o laudo 

pericial realizado pela no feito concluiu que a autora “não apresenta 

invalidez ou incapacidade demonstrável” (Id 28813337). Assim sendo, a 

improcedência da presente demanda é medida que se impõe. A propósito, 

vejamos o julgado abaixo: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA 

SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO 

PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE 

- NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da incapacidade, 

conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o 

seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se 

inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a 

ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - 

DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74. (TJMT, Ap 

1154/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018) 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO 

a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC, ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor da autora. Não havendo 

irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em julgado da 

sentença e, após, promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000306-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GUEIZ DE LIMA (AUTOR(A))

SILVANA GUEIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000306-19.2018.8.11.0040. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 3ª VARA 

CÍVEL Vistos etc., Trata-se de Ação de Cobrança do seguro DPVAT 

ajuizada por MARCOS VINICIUS GUEIZ DE LIMA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

23/04/2017. A inicial veio acompanhada dos documentos. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação e documento, conforme Id 12479991 e 

seguintes. Impugnação à contestação, Id 13049140. Em decisão de Id 

17288649 foi saneado o feito e determinada a realização de prova pericial. 

O Laudo Pericial foi juntado no Id 28765507. O requerido manifestou sobre 

o laudo pericial no Id 29080752. Em Id 29821748 a parte autora impugnou o 

laudo pericial. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas, passo diretamente a análise do mérito. 

Sem delongas, verifico que o laudo pericial realizado pela no feito concluiu 

que a parte autora “não apresenta déficit funcional, invalidez ou 

incapacidade demonstrável” (Id 28765507). Assim sendo, a improcedência 

da presente demanda é medida que se impõe. A propósito, vejamos o 

julgado abaixo: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE 

JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA 

PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL 
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REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da incapacidade, 

conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o 

seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se 

inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a 

ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - 

DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74. (TJMT, Ap 

1154/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018) 

Destaco que não há que se falar na aplicação da tabela prevista na Lei 

6.194/74, que estabelece o percentual de 25% do valor do seguro DPVAT 

para o caso de “perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo”, como pretendeu o autor em sua impugnação de Id 29821748, 

uma vez que, conforme ficou evidenciado no laudo pericial, embora o 

requerente tenha sofrido exposta em seu tornozelo esquerdo, houve “boa 

evolução após o tratamento conservador” (sic), inexistindo invalidez 

passível de pagamento do seguro DPVAT. Ante o exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 

800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando, 

contudo, suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos 

em favor da autora. Não havendo irresignação recursal voluntária, 

certifique o trânsito em julgado da sentença e, após, promova o 

ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001700-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CASSIMIRO DOS SANTOS OAB - 063.162.171-70 

(REPRESENTANTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001700-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

K. C. D. S. REPRESENTANTE: DANIELA CASSIMIRO DOS SANTOS REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 3ª VARA CÍVEL 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

KEISSYANE CASSIMIRO DOS SANTOS, representada por sua genitora 

DANIELA CASSIMIRO DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 24/09/2017. A inicial veio 

acompanhada dos documentos. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação e documento, conforme Id 13092538 e seguintes. 

Impugnação à contestação, Id 13442780. Parecer ministerial Id 17651419. 

Em decisão de Id 20786728 foi saneado o feito e determinada a realização 

de prova pericial. O Laudo Pericial foi juntado no Id 28776105. O requerido 

manifestou sobre o laudo pericial no Id 29081232. Em Id 29866957 a parte 

autora manifestou sobre o laudo pericial. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo 

diretamente a análise do mérito. Sem delongas, verifico que o laudo pericial 

realizado pela no feito concluiu que a parte autora “não apresenta déficit 

funcional, invalidez ou incapacidade demonstrável” (Id 28776105). Assim 

sendo, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe. A 

propósito, vejamos o julgado abaixo: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA 

SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO 

PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE 

- NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da incapacidade, 

conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o 

seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se 

inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a 

ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - 

DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74. (TJMT, Ap 

1154/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018) 

Destaco que, que diante do laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir 

invalides ou incapacidade da parte autora, não há que se falar em 

considerar o lapso de tempo entre o acidente e a realização da perícia, 

com o afastamento da conclusão médica do perito judicial, como pretendeu 

a parte autora em sua manifestação de Id 29866957. Ante o exposto, e 

por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC, ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor da autora. Não havendo 

irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em julgado da 

sentença e, após, promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003660-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PANZARINI OAB - MT0010426A (ADVOGADO(A))

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003660-23.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MAURICIO DA SILVA ANDRADE REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por MAURÍCIO 

DA SILVA ANDRADE em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 09/10/2015. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id 4479544 e seguintes. Citado, o requerido apresentou 

contestação e documentos no Id 8329897 e seguintes. Impugnação à 

contestação, Id 10330612. Em decisão de Id 13249079 foi saneado o feito 

e determinada a realização de perícia médica. Em Id 15289150 foi 

certificada a data da perícia, sendo as partes, nas pessoas de seus 

advogados devidamente intimados do ato e para que a parte autora 

apresentar exames e laudos já realizados, conforme Id 15489166. Para o 

cumprimento do mandado de intimação pessoal do autor, o oficial de 

justiça foi no endereço constante dos autos, no entanto, foi informado pelo 

atual morador e proprietário da residência que “naquele endereço não 

morava nenhuma pessoa com esse nome, que não o conhecia e não tinha 

conhecimento do seu endereço” (sic), Id 21703971. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Pois bem. No decorrer do 

feito fora determinada a realização de perícia para a apuração das lesões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 175 de 764



decorridas do acidente do trânsito narrado na exordial. Conforme consta 

dos autos, foi tentada a intimação da parte autora para comparecimento à 

perícia médica oficial no endereço constantes dos autos, no entanto, foi 

constatado pelo atual e proprietário do imóvel que o autor não reside 

naquele endereço, sendo pessoal desconhecida do proprietário do imóvel, 

Sr. Anderson da Silva Andrade, conforme certidão de Id 21703971. 

Destaco, ainda, que o advogado do autor também foi devidamente intimado 

da data da perícia, designada para 05/10/2018, inclusive para a 

apresentação de exames e laudos já realizados pelo requerente, 

entretanto, desde então, não se manifestou aos autos. Partindo-se de tais 

premissas e considerando que cabia ao autor comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito (invalidez permanente) e não tendo sido 

realizada a perícia médica por culpa exclusiva sua, a improcedência da 

presente demanda é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

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

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando, contudo, 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor 

do autor. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Lado outro, 

havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004146-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004146-03.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: CLAUDIA HELENA DE 

OLIVEIRA SILVA Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se 

compuseram amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as 

partes são capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão 

pela qual a homologação da avença é medida que se impõe. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes 

pugnam pela homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta, senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida 

pelas partes no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas 

serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG 

deferida à parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. Diante da ausência de interesse recursal, 

com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000687-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000687-95.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

APARECIDO ALVES DA SILVA REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Tratam-se de embargos de declaração ofertados por SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT, em face da r. sentença de Id 

16683678, alegando que houve erro material e omissão do juízo em 

relação ao valor da condenação relativa a lesão sofrida pela parte autora, 

bem como ao momento do desconto dos valores pagos 

administrativamente. A parte embargada manifestou acerca dos embargos 

declaratórios no Id 28850797. Pois bem. No que tange o aludido erro 

material entendo que assiste razão à parte embargante, uma vez que 

constou erroneamente na sentença que a indenização referente ao 

Seguro Obrigatório é devido na proporção de “R$13.500,00 x 75% x 25%, 

qual seja, R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)”, 

quando, na verdade, o resultado do cálculo é R$2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). No que tange à 

omissão, verifico que o valor de R$1.687.50 (um mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) foi recebido administrativamente pela 

parte autora antes mesmo da propositura da presente demanda, que se 

deu em 29/06/2016. Deste modo, deverá tal valor ser abatido do valor da 

condenação no início do cálculo, aplicando-se sobre o saldo 

remanescente os juros e correção monetária, na forma constante do 

dispositivo da sentença ora embargada. Diante de todo exposto, 

CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para que onde 

se lia: "Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de R$3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais) a parte requerente, referentes à 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir do evento danoso (súmula 580, STJ), descontados os valores 

recebidos administrativamente." Deve-se ler: "Ante o exposto, e por tudo 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

descontados no início do cálculo o valor de R$1.687,50 (um mil, seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), recebidos 

administrativamente pela parte autora, aplicando-se sobre o saldo 

remanescente juros de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 426, STJ) e 

correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (súmula 580, 

STJ)." Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006992-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BS S.A. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006992-27.2018.8.11.0040. Vistos etc., 

Sem delongas, verifico que o feito comporta extinção imediata, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 176 de 764



resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas. Isso porque 

a parte autora foi regularmente intimada para recolher as custas iniciais e 

a taxa judiciária (Id 17127081), mas quedou-se inerte, conforme 

certificado no Id 29491607. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual Código 

de Processo Civil que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Ante ao exposto, 

levando-se em conta que a parte autora não efetuou o recolhimento das 

custas iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com 

fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, 

determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, 

porém, a anotação junto à Central de Distribuição. Sem condenação em 

honorários, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e 

termos da presente ação. Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. 

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Às providências. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006102-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ROBERTO BARROS DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006102-54.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEBER ROBERTO BARROS DE MATOS REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc., Sem delongas, 

verifico que o feito comporta extinção imediata, sem resolução de mérito, 

ante a falta de emenda à inicial, determinada na decisão de Id 25002302. 

Destaco que a parte autora pugnou na manifestação de Id 25296048 pela 

dilação de prazo para juntar os documentos solicitados pelo juízo na data 

de 23/07/2019, e mesmo sendo intimada depois de mais de 06 (seis) 

meses do seu pedido, permaneceu inerte, conforme certificado no Id 

29961355. Ante ao exposto, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e 

termos da presente ação. Condeno a parte autora nas custas 

processuais. Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Às providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007703-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007703-95.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARCIEL DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Sem delongas, 

verifico que o feito comporta extinção imediata, sem resolução de mérito, 

ante a falta de recolhimento das custas. Isso porque a parte autora foi 

regularmente intimada para recolher as custas iniciais e a taxa judiciária, 

mas quedou-se inerte, conforme certificado no Id 28167657. Com efeito, 

dispõe o artigo 290 do atual Código de Processo Civil que “será cancelada 

a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, 

não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 

(quinze) dias”. Ante ao exposto, levando-se em conta que a parte autora 

não efetuou o recolhimento das custas iniciais e respectiva taxa judiciária, 

INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do 

Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, 

sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição. 

Sem condenação em honorários, visto que a parte requerida não foi citada 

para os atos e termos da presente ação. Transitada em julgado a presente 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da 

CNGC-TJMT. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Às providências. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005177-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO SERRA SSPERLING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005177-58.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: MARCOS AURELIO SERRA SSPERLING Vistos etc., Sem 

delongas, verifico que o feito comporta extinção imediata, sem resolução 

de mérito, ante a falta de emenda à inicial, determinada na decisão de Id 

26498655, conforme se nota da certidão de Id 28214324. Ante ao 

exposto, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, visto que a 

parte requerida não foi citada para os atos e termos da presente ação. 

Condeno a parte autora nas custas processuais. Transitada em julgado a 

presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na 

forma da CNGC-TJMT. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Às 

providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001644-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CAMPELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Pereira de Abreu (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001644-96.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

OSMAR CAMPELO DA SILVA REU: MARIA PEREIRA DE ABREU Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Divórcio ajuizada por OSMAR CAMPELO DA SILVA 

em face de MARIA PEREIRA DE ABREU SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra a parte autora que se casou 

com a parte requerida em 27/08/1982, pelo regime de comunhão parcial de 

bens, mas que estão separados de fato há aproximadamente 11 (onze) 

anos. Aduz que, do matrimônio, tiveram duas filhas, ambas maiores de 

idade. Aponta, ainda, que inexistem bens a partilhar. Requer a 

procedência da ação, com a decretação do divórcio do casal, voltando a 

requerida a utilizar o nome de solteira. A inicial veio instruída com 

documentos. Foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte autora. A parte requerida fora citada por edital. O MPE manifestou 

falta de interesse de intervir no feito. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O presente feito comporta julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso II, do CPC, eis que ausente a necessidade de maior 

dilação probatória. Pois bem. O casamento está comprovado 

documentalmente nos autos. Com efeito, requer a parte autora a 

decretação do divórcio do casal, com o rompimento do vínculo matrimonial, 

sendo certo que as filhas comuns são maiores de idade e inexiste bens a 

partilhar. É certo que, desde o advento da Emenda Constitucional n.º 

66/2010, a qual alterou a redação do art. 226, § 6º, da Carta Magna, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 177 de 764



existem mais lapsos temporais para a decretação do divórcio, bastando a 

manifestação de vontade de qualquer dos cônjuges no sentido de ver 

rompido o vínculo matrimonial que os une, sendo despicienda a análise de 

qualquer outro requisito para dissolução do casamento. Desta maneira, 

diante das manifestações apresentadas na petição inicial, a procedência 

da ação é medida que se impõe. Não obstante a presente demanda versar 

sobre direitos indisponíveis (ação de estado), tenho que a dilação 

probatória se mostra desnecessária. É certo, ademais, que, diante das 

alegações contidas na inicial (e não contestadas pela parte requerida), 

não há notícias de bens a partilhar. Fica resguardado à parte ré, 

entretanto, promover futura ação autônoma para reclamar a partilha de 

bens eventualmente existentes que não foram declarados na presente 

demanda. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o 

fim de decretar o divórcio do casal OSMAR CAMPELO DA SILVA e MARIA 

PEREIRA DE ABREU SILVA, resolvendo o mérito da presente demanda, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, 

despesas e honorários pela parte requerida, os últimos arbitrados em 10% 

(dez por cento do valor da causa), na forma do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança, eis que lhe 

defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Transitada em julgado esta 

sentença, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Naturais de São Sebastião do Tocantins/TO. Oportunamente, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Havendo apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003435-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003435-03.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

CICERO ALVES DE SOUZA REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por CICERO 

ALVES DE SOUZA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 10/07/2013. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id 4290280 e seguintes. Citado, o requerido apresentou 

contestação e documentos no Id 8323847 e seguintes. No Id 12394085 foi 

certificado o decurso do prazo sem apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora. Em decisão de Id 14626794 foi saneado o 

feito e determinada a realização de perícia médica. Em Id 15270610 foi 

certificada a data da perícia, sendo as partes, nas pessoas de seus 

advogados, devidamente intimadas do ato e para que a parte autora 

apresentar exames e laudos já realizados, conforme Id 15270623. Para o 

cumprimento do mandado de intimação pessoal do autor, o oficial de 

justiça foi no endereço constante dos autos, no entanto, foi informado pela 

ex-vizinha do autor que ele não reside mais no local indicado nos autos, Id 

21983800. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de 

ofício. Os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Pois bem. No decorrer do feito fora determinada a realização de perícia 

para a apuração das lesões decorridas do acidente do trânsito narrado na 

exordial. Conforme consta dos autos, foi tentada a intimação da parte 

autora para comparecimento à perícia médica oficial no endereço 

constantes dos autos, no entanto, foi constatado pela ex-vizinha do 

endereço constante dos autos que o autor não reside naquele local, 

conforme certidão de Id 21983800. Destaco, ainda, que o advogado do 

autor também foi devidamente intimado da data da perícia designada nos 

autos, inclusive para a apresentação de exames e laudos já realizados 

pelo requerente, entretanto, desde então, não se manifestou aos autos. 

Partindo-se de tais premissas e considerando que cabia ao autor 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito (invalidez permanente) e 

não tendo sido realizada a perícia médica por culpa exclusiva sua, a 

improcedência da presente demanda é medida que se impõe. Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC, ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor do autor. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006482-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NEDIO RISIERI GERMINIANI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006482-14.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: ALEX SANDRO 

MONARIN EXECUTADO: NEDIO RISIERI GERMINIANI - ME VISTOS ETC, 

Considerando a informação do exequente acerca da quitação do débito 

executado (ref. 28862830), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos 

do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo executado. 

Remetam-se os autos à CAA para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 18 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82535 Nr: 1436-08.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA BATISTA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Código 82535

VISTOS ETC,

Diante da quitação da dívida exequenda a título de crédito geral e 

honorários advocatícios, conforme alvarás judiciais de levantamento de 

fls. 330/331, nos termos do inciso II, art. 924 e art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.
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Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Sorriso–MT, 19 de março de 2020.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 115414 Nr: 6667-11.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALTINA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 115414

 VISTOS ETC,

Diante da quitação total da dívida exequenda, conforme alvará judicial de 

levantamento de fl. 127, nos termos do inciso II, art. 924 e art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Sorriso–MT, 19 de fevereiro de 2020.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 4166-26.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING, S/C CONTABILIDADE LTDA, SEAIR CRISTINA JORGE, SELMA 

REGINA JORGE, SEONIR ANTONIO JORGE, AGEU NEVES PEREIRA, LUIZ 

RODRIGO DA SILVA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, LUIS 

CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, SEONIR ANTONIO JORGE - OAB:38641/GO

 Deste modo, não há que se falar em nulidade do edital de citação, 

inclusive, pode-se aplicar por analogia ao caso o disposto no art. 274, 

parágrafo único, do CPC, verbis:“Art. 274. Não dispondo a lei de outro 

modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes 

legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, 

se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de 

secretaria.Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas 

ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.Por fim, quanto à ré Selma Regina Jorge esta não logrou êxito 

em comprovar seu endereço certo e determinado à época da consumação 

da notificação preliminar e citação.Ao contrário, o Ministério Público 

demonstrou documentalmente que a requerida possuía o endereço certo 

informado às fls. 4.269 e 4.271, ambos com tentativas de localização 

frustradas, reputando-se válida, portanto, a citação editalícia.Pelo exposto, 

INDEFIRO os pedidos formulados pelos requeridos S/C Contabilidade Ltda, 

Seair Cristina Jorge, Selma Regina Jorge e Seonir Antonio Jorge, às fls. 

4.658/4.659 e, de outro lado, DEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério 

Público à fl. 4.697.Expeça-se Carta Precatória para a inquirição da 

testemunha Anadréia Zenatti no endereço constante dos autos Código 

43255 em trâmite por esta 4ª Vara Cível.Intimem-se.Cumpra-se.Sorriso-MT, 

19 de março de 2020.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 122302 Nr: 790-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOMIR BEDIN, COOPERATIVA LIDER EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COOPER LIDER, ADEVANIR PEREIRA DA 

SILVA, AMANDA MARQUES PINTADO, CARLOS RODRIGUES DOS 

SANTOS - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, DARLA MARTINS VARGAS - OAB:5300/B, 

DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, FERNANDO APARECIDO 

DE SOUZA - OAB:13298/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Processo nº 790-56.2015.811.0040

Código 122302

Requerente: Ministério Público

Requeridos: Clomir Bedin e Outros

VISTOS ETC,

 Determino a realização de AVALIAÇÃO de todos os bens bloqueados 

nestes autos, de forma a averiguar eventual suficiência das garantias e 

consequentemente possível liberação de valores e bens constritados, 

conforme, inclusive, reiteradamente pleiteado pela requerida Amanda 

Marques Pintado.

Em tempo, DEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério Público às fls. 

5.982/5.984.

Com relação à manifestação do demandado Clomir Bedin às fls. 

6.006/6.031, não visualizo a necessidade de novos esclarecimentos do 

perito, uma vez que eventuais inconsistências e incongruências do laudo 

pericial serão consideradas no momento do julgamento da ação.

Intimem-se e cumpra-se.

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 139799 Nr: 10555-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO BARBIERI CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 139799

VISTOS ETC,

Diante da quitação da dívida exequenda a título de crédito geral e 

honorários advocatícios, conforme alvarás judiciais de levantamento de 

fls. 102/103, nos termos do inciso II, art. 924 e art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.
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 Cumpra-se.

Sorriso–MT, 19 de março de 2020.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13491 Nr: 576-22.2002.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Código 13491

VISTOS ETC,

Considerando que o débito executado foi parcelado em 180 (cento e 

oitenta) meses, com início para novembro de 2017, arquivem-se os autos 

provisoriamente, sem baixa na distribuição, até a efetiva quitação do 

acordo.

Às providências.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44529 Nr: 1516-74.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SÁ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI - 

OAB:MAT. 11611678

 Código 44529

VISTOS ETC,

Diante da quitação da dívida exequenda dos honorários advocatícios, 

conforme alvará judicial de levantamento de fl. 172, nos termos do inciso II, 

art. 924 e art. 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Sorriso–MT, 19 de março de 2020.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48628 Nr: 5467-76.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA AVANÇADO DE TELEFONIA LTDA, 

ZELIA PAIDA DA SILVA ROSA, EDSON DA SILVA ROSA, EDIRLEY DA 

SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZENILDA PAIDA - 

OAB:17.404/MT

 Código 48628

VISTOS ETC,

Os bloqueios de valores em depósito ou aplicação financeira em nome dos 

devedores, levado a efeito às fls. 77/78, garantem integralmente a 

quitação da dívida executada, razão pela DEFIRO o pedido dos 

executados de fls. 89/90 para proceder às baixas das restrições sobre os 

veículos de fls. 69/76, pois, a manutenção das restrições configuraria 

inequívoco excesso de onerosidade aos devedores.

No tocante ao pedido do exequente para prosseguimento da execução, ao 

fundamento de que o valor do crédito exequendo supera 15 UPF`s/MT, 

intime-se o credor para, no prazo de 30 (trinta) dias, acostar aos autos a 

CDA atualizada, bem como, na oportunidade, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Atualizada a CDA e verificado que não ultrapassa 15 UPF`s/MT, sem a 

necessidade de nova determinação, retornem os autos ao arquivo, na 

forma da decisão de fls. 93.

Às providências.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49490 Nr: 6219-48.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS GRIZZA, ROBERTO 

CARLOS GRIZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B

 Código nº 49490

VISTOS ETC,

Em tempo, chamo o feito à ordem.

 Melhor compulsando os autos, verifico que o crédito exequendo foi 

devidamente quitado pelo devedor, conforme documentos de fls. 62/67, 

mediante processo de compensação de débitos fiscais nº 26931/2012.

 Destarte, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.

Custas, se houver, pelo executado.

Torno sem efeito a decisão de fl. 80.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na 

distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95186 Nr: 7016-82.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON HERMES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, MARLON ZANELLA - OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102817 Nr: 5775-39.2013.811.0040
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE VIEIRA, GUILHERME GLAUBER 

FERREIRA DOS SANTOS, JOSÉ DANTAS DE SOUZA, ELIOMAR DEITOS, 

VILSON VIEIRA OSSUNA, MAXIEL FREITAS FARIAS, JOÃO PINTO REIS, 

ALEANDRO CARVALHO, PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, ELIZANDRA 

CARDOSO, ALEX SANDRO VICENTE DA SILVA, FABRICIO MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, JIUVANI 

LEAL - OAB:24645/MT, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, MAGDA MIRIAN SCHMIDT - OAB:13070/MT, Marly de 

Moura Nogueira - OAB:MT0017585, OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12.948, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440, 

SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Processo nº 5775-39.2013.811.0040

Código 102817

Requerente: Ministério Público

Requeridos: Eliane Vieira e Outros

VISTOS ETC,

 DEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério Público às fls. 1.364/1.366.

Em tempo, determino à secretaria a observância quanto ao limite máximo 

de páginas por volume dos autos, conforme determinação da CNGC.

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105559 Nr: 8647-27.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANI PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MARIA LUIZA BINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 CÓDIGO 105559

VISTOS ETC,

 Diante da necessidade de perícia médica e o declínio dos experts 

anteriormente nomeados, NOMEIO o Dr. Ivo Antônio Vieira, CRM 1043/MT, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC).

 Intime-se o perito nomeado para, caso aceite o encargo, designe data e 

local para realização do ato no prazo de 10 (dez) dias.

Cientifique o Sr. Perito que o laudo pericial deverá ser realizado 

diretamente sobre a pessoa requerente, bem como sobre documentos, 

laudos e prontuários juntados aos autos.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 1.110,00 

(mil cento e dez reais), o que faço com fulcro na Resolução 232 do CNJ, 

atento ao limite máximo da tabela de honorários periciais do anexo da 

referida Resolução, aumentado em 03 (três) vezes (art. 2º, § 4º, da Res. 

232 CNJ).

Justifico a majoração dos honorários em razão da complexidade da 

matéria, o grau de especialização do profissional nomeado e a grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região.

 Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e II do 

Código de Processo Civil.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Certifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso-MT, 19 de março de 2020.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001887-98.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOICE 

WOLF SCHOLL, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ POLO PASSIVO: 

CARLOS ALBERTO SILVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

10/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVINO LAVARDA TIMOTEO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001888-83.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: 

LUCAS ALVINO LAVARDA TIMOTEO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

10/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO FERNANDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001889-68.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: 

RAIMUNDO NONATO FERNANDES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

16/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001891-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CERATTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001891-38.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: 

CARLOS CERATTI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOLETTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001892-23.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: 

ALEXANDRE SOLETTI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 

13:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERER E PIASSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001893-08.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: 

SCHERER E PIASSA LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

16/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN RUFINO XAVIER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001895-75.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ POLO PASSIVO: RENAN RUFINO XAVIER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005204-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO SCHEFER (EXECUTADO)

ANTONIO HENRIQUE FERNANDES SCHEFER (EXECUTADO)

GRACIELA FATIMA SCHEFER (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS FERNANDES (EXECUTADO)

 

Processo: 1005204-75.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 20 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008481-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008481-65.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 08:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERER E PIASSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001897-45.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:AUTO ELETRICA 

VOLVER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROZANGELA 

HIPOLITO DA LUZ POLO PASSIVO: SCHERER E PIASSA LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008482-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DADALT PEDROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008482-50.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 08:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001898-30.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: 

ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

16/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001899-15.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: 

SIDNEY SILVA SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 

14:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008486-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1008486-87.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 08:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001900-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001900-97.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ POLO PASSIVO: MARINA DOS SANTOS 

FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001901-82.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: 

CLAUDINEI MONTEIRO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008506-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Processo: 1008506-78.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 09:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008509-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILVAO ROBERTO PASE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008509-33.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 09:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008523-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RAFAEL AVILA CANTONI (REQUERENTE)

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT12179-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008523-17.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 09:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008534-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008534-46.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 09:50 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010389-48.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES COLEONI CASTILHO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010389-48.2013.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 20 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003579-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO MARCONDES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003579-06.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006055-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVONE DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006055-80.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004791-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DOS SANTOS JOSE FERNANDES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004791-28.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010904-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA BARBOSA LEAL (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010904-15.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008083-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1008083-21.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007411-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DELLA JUSTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE MARIA LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)
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Processo: 1007411-13.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

indicando os dados bancários para a transferência do valor penhorado. 

Sorriso/MT, 20 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001065-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERVA MATE COR E SABOR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HENKEMAIER (EXECUTADO)

SANDRA MARA MORAES HENKEMAIER (EXECUTADO)

 

Processo: 1001065-17.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 20 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000267-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA MADALENA DA SILVA 27489876168 (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000267-56.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 

21164649, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010749-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010749-75.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 20 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010465-04.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010465-04.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 20 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003468-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULOAN DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003468-85.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001907-89.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOSE FELIPE 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

16/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004506-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAINA TEIXEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004506-35.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000713-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIO GOMES DE ARAUJO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000713-59.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico para os 

devidos fins que impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente 

(advogado) da impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 26173073, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 

20 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010712-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010712-82.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 20 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002623-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANDREGHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002623-87.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre o Depósito Judicial aportado nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 20 

de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010444-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M FOR MAIS COMERCIO E SOLUCOES TERAPEUTICAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010444-28.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida nos autos, no 

prazo de cinco dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 208131 Nr: 2337-92.2019.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Mendes, DONDONI E DONDONI 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ALTO ARAGUAIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE MAKARI MANFRIM - 

OAB:22133/A

 DECIDO, com espeque nos arts. 25, § 3º, da lei 9.605/98; c/c 1.735, § 1º, 

da CNGC, pela DOAÇÃO DA CARGA APREENDIDA NOS AUTOS, EM 

FAVOR DO MUNICÍPIO DE SORRISO, que deverá, no prazo de 60 dias, 

prestar contas do destino dos bens doados, que deverão convergir, 

incondicionalmente, a obras e/ou atividades sociais.EXPEÇA-SE O TERMO 

DE DOAÇÃO, o qual deverá ser assinado pelo Secretário de Segurança 

Pública, José Carlos Moura, nos termos do ofício GAPRE n. 308/2019, 

encaminhado a este Juízo em 29/07/19, comunicando que a madeira 

encontra-se custodiada junto ao CRS.Intimem-se os autores do fato, o 

Ministério Público Estadual e o responsável pela doação.No mais, 

cumpra-se, na íntegra, a decisão de fl. 105, ou seja, expedindo-se carta 

precatória para intimação da autora do fato DONDONI E DONDONI 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, para indicar se aceita, ou não, os termos 

da proposta de transação penal de fls. 99-102, bem como dando vista dos 

autos ao MPE para oferecimento da denúncia quanto a autora do fato que 

já manifestou discordância quanto a proposta de transação penal (fl. 

103).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 214728 Nr: 6655-21.2019.811.0040

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DIAS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA CRISTINA DOS SANTOS SORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WANDERLEY DE LIMA - 

OAB:24081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 214728

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão retro de fl. 11.

Às providências.

Sorriso/MT, 19 de março de 2019.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004696-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERCI PIANTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004696-66.2017.8.11.0040 Reclamante: VANDERCI PIANTA Reclamado: 

ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA Vistos etc. Considerando que os 

adquirentes do imóvel alegaram desconhecer a pessoa do executado, 

conforme se vê na certidão retro, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias, indicando, inclusive, bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CAGOL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003352-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JONAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVIANE CAGOL DE ALMEIDA Vistos etc. Nos termos dos 

arts. 1º e 2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJMT c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20/08/2020, às 13 horas. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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EZIDIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003691-38.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EZIDIO LEANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos etc. Nos termos dos arts. 1º e 2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 

249/2020/TJMT c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20/08/2020, às 13h45min. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE EDUARDO B. ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002902-39.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MATHEUS SALOMAO DA 

SILVA REQUERIDO: FELIPE EDUARDO B. ALVES DE FREITAS Vistos etc. 

Nos termos dos arts. 1º e 2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJMT 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/08/2020, às 14h30min. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004019-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DA SILVA BLATT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DANTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004019-65.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LIDIA DA SILVA BLATT 

REQUERIDO: ANDRE LUIS DANTAS Vistos etc. Nos termos dos arts. 1º e 

2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJMT c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20/08/2020, às 15h15min. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALEXANDRE BRITO 03023801169 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA GM EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003124-07.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA ALEXANDRE BRITO 

03023801169 REQUERIDO: CEREALISTA GM EIRELI Vistos etc. Nos termos 

dos arts. 1º e 2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJMT c/c art. 5º, 

da Resolução nº 313/220/CNJ, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/08/2020, às 13 horas. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003785-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CEDENIR PIRES CORNEAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003785-83.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE CEDENIR PIRES 

CORNEAU REQUERIDO: VILSON ROCHA Vistos etc. Nos termos dos arts. 

1º e 2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJMT c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/08/2020, às 13h45min. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002528-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BANDERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002528-28.2016.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: RAFAEL BANDERA Vistos etc. Nos termos dos 

arts. 1º e 2º, §4º, da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJMT c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/08/2020, às 14h30min. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004645-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KOZAK AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANI GRACIELI DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004645-55.2017.8.11.0040 Exequente: KOZAK AUTO CENTER LTDA - ME 

Executado: MARIANI GRACIELI DUTRA Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 
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executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007615-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ELZER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007615-57.2019.8.11.0040 Exequente: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

Executado: ADEMAR ELZER Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO 

DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. 

Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de cinco 

dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do executado. 

Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). Do 

contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003251-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L B HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMARA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003251-42.2019.8.11.0040 Exequente: L B HOFFMANN & CIA LTDA - EPP 

Executado: SOLIMARA DOS SANTOS Vistos etc. Vistos etc. Em que pese 

o pedido formulado pelo autor no Num. 27798047, pugnando pela citação 

do reclamado por telefone, fato é que tal circunstância, em regra, aplica às 

intimações de atos processuais (art. 19, da Lei n. 9.099/95). Sendo assim, 

indefiro, por ora, o pleito retro. Sem prejuízo, proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007598-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON PIZANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007598-55.2018.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: EVERTON PIZANI Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que a parte credora, devidamente intimada, não indicou bens 

penhoráveis. Sendo assim, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo, 

sem prejuízo do desarquivamento, acaso requerido. Da mesma forma, 

acaso requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do Enunciado 

76, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005824-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005824-53.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO MOREIRA 

REQUERIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual aduz 

o requerente que programou viagem para São Paulo, e para deslocamento 

comprou passagens do trecho ida e volta Cuiabá/São Paulo da companhia 

aérea requerida, mas que a mesma cancelou voos, inclusive o voo de 

volta do autor, que optou pela restituição integral dos valores das 

passagens, o que não foi cumprido pela requerida. A ré devidamente 

citada (Num. 29362557), não compareceu à audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da 

reclamada, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 

Compulsando os autos, quanto aos danos morais, tenho que restam 

configurados. Isso porque, embora tenha adquirido passagem junto à 

companhia aérea requerida, teve sua viagem frustrada por cancelamento 

de voo, além do que não teve restituído o valor desembolsado para a 

compra das passagens, que era o acordado com a ré. Logo, resta 

evidente que tal situação gerou transtorno e desconforto, ficando 

demonstrado, por óbvio o defeito na sua prestação, consoante o disposto 

no § 1º, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, 

segundo o que preceitua o caput do citado art. 14, do CDC, o prestador de 

serviço deve responder objetivamente, ou seja, independentemente da 

existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores (apelados) 

pelo defeito relativo a prestação de serviço. Deste modo, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando que o cancelamento das 

passagens se deu com antecedência, e que houve mera frustração, sem 

que o autor tenha suportado prejuízos mais expressivos; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$1.500,00, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Quanto aos danos 

materiais, deve a requerida restituir ao requerente os valores pagos pelas 

passagens aéreas, qual seja R$1.541,67 (Num. 22826105) Posto isto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 1.500,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir 

da citação, por se tratar de relação contratual (STJ - AgInt no Ag em REsp. 

n. 1.416.753 - PR. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 09/04/2019; e AgInt. 

no AREsp. n.º 1.017.397 - MA. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 

11/06/2018), bem como condeno ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor R$1.541,67 os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei 

n. 9099/95. Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que a homologue ou a substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso, 19 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006691-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI NEVES DONDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006691-46.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RUDINEI NEVES DONDONI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de débito, 

em que a parte reclamante sustenta que não possui relação jurídica com a 

requerida, e que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, razão pela qual requer a declaração de inexistência 

de debito, e respectiva indenização por danos morais. A requerida 

sustenta ser parte ilegítima, e que não há qualquer ilícito a ela a ser 

imputado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. De início cumpre analisar a 

preliminar de incompetência do juízo. Verifica-se pelo documento de Num. 

24180336 que a negativação do nome do requerente se deu pela empresa 

requerida, e não pelo “Cartões Renner”, ademais, o documento de Num. 

29007142 trazido com a contestação apenas reforça que a empresa ré é 

quem aponta existência da dívida objeto da presente demanda. Em se 

tratando de relação de consumo, deve a parte requerida demonstrar a 

legalidade da cobrança. Compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus, pois não restou demonstrado 

que houve contratação por parte da autora de quaisquer serviços ou 

compras, a ré não soube sequer apontar a respeito do que se trata a 

dívida negativada. Desta feita, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, deve ser 

reconhecida como inexistente o débito contestado, com a procedência dos 

pedidos da parte autora, eis que os danos morais se encontram in re ipsa. 

Já no que tange ao quantum debeatur do dano moral, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DECLARAR a inexistência do débito ora impugnado, 

devendo a parte requerida proceder definitivamente todas as baixas 

necessárias, bem como, CONDENAR a parte reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser 

atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento 

danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 19 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004422-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1004422-34.2019.8.11.0040 

GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI VAGNER GOMES DA SILVA Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008528-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO GIACOMELLI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: OLIMPIO 

GIACOMELLI NETO Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1008528-39.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006161-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006161-42.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA DA SILVA 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o valor do contrato, 

objeto de discussão, ultrapassa o teto do juizado, previsto no art. 3º, I, da 

Lei n. 9.099/95, pois de acordo com o entendimento do STJ, o valor da 

causa será, na rescisão contratual, o valor do ato ou de sua parte 
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controvertida, in verbos: “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA 

JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE 

TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da 

causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra 

e venda cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da 

taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do 

CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, ‘na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida.’ 3. Possibilidade de determinação da correção de 

ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes.(§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do 

ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. 

RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO”. (STJ. 3ª T. RMS 56.678/RJ, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 17/04/2018, DJe 

11/05/2018) Ante o exposto, reconheço a incompetência do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005648-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO VESPERINO FOLLMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005648-74.2019.8.11.0040. REQUERENTE: IVO VESPERINO FOLLMANN 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais, em que a autora sustenta que 

solicitou o cancelamento dos serviços prestados pela reclamada, que por 

sua vez não foi atendido, bem como a cobrança indevida, no valor de R$ 

128,36 (cento e vinte oito reais e trinta e seis centavos), posterior ao 

cancelamento da linha, eis que a reclamada alega que a cobrança é 

devida, tal como a restrição do nome do reclamante. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não 

se desincumbiu do seu ônus de provar a validade do débito ora apontado 

em nome da reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela 

qual deve ser reconhecida como inexistente o débito cobrado pela 

requerida. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome do autor foi 

negativado, posterior a citação da requerida, em decorrência de indébito 

(Num. 22636879), consoante fundamentação supra. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA 

HIERARQUIA JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 - A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme 

no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição ou manutenção 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in reipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 

04/06/2013). Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no 

que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 6.000,00 

(seis mil reais) que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL; determinando que a 

reclamada proceda com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo 

máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de R$500,00, bem como 

para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS 

MORAIS, o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), 

e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para 

cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004804-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO BATA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004804-27.2019.8.11.0040 Reclamante: EDINALDO BATA FURTADO 

Reclamado: BANCO BRADESCO Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314145 Nr: 13995-68.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE GALHARDO, YOSHINOBU 

NAKAMURA, CHOCO SAITO NAKAMURA, ROSA HISAKO INOUE, 

TAKAYUKI NAKAMURA, SHIZUE KOMIDO NAKAMURA, ADAYR KENKITI 

NAKAMURA, KIOSE INOUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Izique Chebabi - 

OAB:81635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 122, 

mencionando o endereço para intimação não localizado, em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 301363 Nr: 2532-32.2019.811.0055

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

 PARTE AUTORA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. S. DA SILVA - TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DA CONCEIÇÃO 

GOMES CLEMENTE - OAB:178171, WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:25464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, até a presente data, em pesquisa ao site do e. TJMT, não 

localizei a distribuição da carta precatória de fl. 44 na Comarca de Cuiabá. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para comprovarem a distribuição da carta 

precatória de fl. 44, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307469 Nr: 8712-64.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO ME, 

ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO, NILTON CARLOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311471 Nr: 11905-87.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME ROSSETO, JEFFERSON ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA CABRAL, SEBASTIANA 

MALTA CABRAL, DEYVES ROBERTO GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA 

- OAB:20.491/O-oab MT

 Certifico que as contestações de fls. 197/215 e fls. 216/236 foram 

apresentadas dentro do prazo legal. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da parte autora para 

impugná-las, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331072 Nr: 751-38.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA LUISE STEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

12.903

 Certifico que a contestação de fls. 210/357 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269774 Nr: 785-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANI DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN CUNHA AGULHAM - 

OAB:84582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª vara Cível de Rio Branco/AC, a 

seguir juntada, e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para pugnarem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274364 Nr: 4508-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:OAB/RJ84367, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT Nº8.117

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 3190-76.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS DAQUI LTDA, REGINALDO 

BARBOSA DE ALMEIDA, SINIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA 

ROSANGELA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Certifico que, nesta data, efetuei pesquisas para busca da carta 

precatória de fl. 207 na comarca de Juína no site do e. TJMT, tanto 

processos físicos quanto virtuais (PJE) e não localizei a carta precatória 

distribuída. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para comprovarem a distribuição da 

carta precatória de fl. 207 na comarca de Juína, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21521 Nr: 697-68.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 
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OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da petição de fl. 327, compulsando os presentes 

autos e em consulta ao SISCONDJ, não localizei valores pendentes de 

levantamento (doc. anexo). Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227278 Nr: 16447-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pois bem. Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a 

extinção anômala do feito. Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 

do CPC, é incumbência da parte autora manter o endereço atualizado nos 

autos. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, 

inciso III, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e 

custas processuais. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276421 Nr: 6043-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO SERVICOS E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso II, do artigo 355, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 39/39-verso, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

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

CPC.P.I.C.Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273138 Nr: 3535-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, THIAGO DA CUNHA BASTOS - OAB:OAB/SP 

279784

 (...) Posto isso, INTIME-SE a parte executada, pelo digno advogado, para, 

no prazo de 15 dias, indicar o seu endereço atualizado, sob pena de multa 

de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 81, “caput”, 

do CPC. Com a resposta ou transcorrido “in albis” o prazo, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 333245 Nr: 2194-24.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR 

a suspensão, por ora, por parte da demandada, dos descontos inerente 

aos contratos n. 592233514, n. 598680418, n. 596880721 e n. 593480693, 

mencionados à fl. 5-verso, referentes ao débito em discussão nos autos, 

bem como para que se abstenha de promover a contratação de novo 

débito em desfavor da parte autora, sob pena de multa diária no importe de 

R$ 300,00 até o limite de R$ 41.800,00.OFICIE-SE ao INSS para a imediata 

cessação dos descontos discutidos nestes autos.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 14h30min, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme 

pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente 

agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da 

realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.DEFIRO a inversão do ônus da prova, em razão da maior comodidade 

para a parte demandada produzir a prova reclamada nos autos, 

demonstrando-se a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, 

nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC.No mais, CONCEDO os benefícios 

da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 335486 Nr: 3635-40.2020.811.0055

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PAULO CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o 

recolhimento das custas de distribuição e contadoria (fl. 16), sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150936 Nr: 11045-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MARCIO MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Se exitosa a diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

dias, manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como 

concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a 

forma de expropriação, e conforme o caso, indicar o leiloeiro público, além 
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de apresentar o cálculo atualizado da dívida.Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, valendo 

o silêncio como concordância.Se for o caso, PROMOVA a Secretaria de 

Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos 

do CPC.Em caso de não localização do veículo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277770 Nr: 7231-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO 

GROSSO – UNICRED MATO GROSSO em face de ODETE GILSE NATT 

GALLI, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

99-verso/100-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 99-verso/100-verso, não 

restando alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 

840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 

99-verso/100-verso, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, 

razão por que DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 318963 Nr: 17960-54.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO 

MAYER - OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu os prazos e atos processuais por 15 dias, forçosamente não 

será possível a realização de audiência em tal período.

 Veja-se que a providência acima relatada tem a natureza de medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Dessa feita, a 

audiência será redesignada e realizada em momento que, se espera, já 

não estejamos no cenário atual, sendo certo que o alto índice de contágio 

mais do que aconselha, impõe medidas como a ora adotada: indesejada, 

mas necessária.

 Posto isso, seguindo a pauta existente, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 05 de maio de 2020, às 16h00min.

 INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 320064 Nr: 18811-93.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO, 

UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT 17088/O

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu os prazos e atos processuais por 15 dias, forçosamente não 

será possível a realização de audiência em tal período.

 Veja-se que a providência acima relatada tem a natureza de medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Dessa feita, a 

audiência será redesignada e realizada em momento que, se espera, já 

não estejamos no cenário atual, sendo certo que o alto índice de contágio 

mais do que aconselha, impõe medidas como a ora adotada: indesejada, 

mas necessária.

 Posto isso, seguindo a pauta existente, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 05 de maio de 2020, às 15h30min.

 INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 335980 Nr: 3881-36.2020.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REUBILER ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHUNDDNER COUTINHO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, INDEFIRO a medida liminar pretendida.DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 15h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 

da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104814 Nr: 3581-94.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059/O, LUCIANO 

CARNEVALI - OAB:OAB/SP 106.226, Regiane Luzia Welter - 

OAB:10690

 Vistos.

Em que pese o contido às fls. 220/221, a verdade é que o pleito de fls. 
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83/85 ainda pende de análise, haja vista a ausência de exercício do 

contraditório, como determinado à fl. 119 e às fls. 177/178-verso, pelos 

Srs. Maria José Sotta Bortolucci, José Rodrigo Sotta Bortolucci, Maria 

Antonia Sotta Bortolucci, Oliver Pegoraro, Ermelinda Carlota M. Pegoraro, 

Claudinei Marinho Coraini e Naia Regina Silva Coraini.

 Logo, INDEFIRO o pleito em questão.

Passo seguinte, no que se refere ao pleito de fl. 226, DEFIRO o prazo de 

30 (trinta) dias para a parte exequente cumprir as determinações atinentes 

à sucessão "causa mortis" do Sr. Clóvis Fernandes.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 177/178-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1189 Nr: 397-19.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA TANGARÁ LTDA, JOSÉ 

DANIEL ROSSI VILELA SILVA, LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Girardelli Vilela - 

OAB:266554 SP, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B

 Vistos.

Conforme requerido, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 300756 Nr: 1768-46.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZEQUIAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, JILVANE JOSE DE BRITO - OAB:20382/O, MAURÍCIO 

MONTAGNER - OAB:20670/O

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o único veículo encontrado. Afinal, por tal garantia, o veículo em 

questão não pertence à parte executada.

Ademais, o veículo encontrado possui, ainda, anotação de restrição 

judicial, de modo que possuem preferência, na expropriação, para outra(s) 

execução(ões).

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102677 Nr: 1514-59.2008.811.0055

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRES E VELOSO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136122 Nr: 6350-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERNANDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA PAINI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud e no 

sistema Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda, mormente sobre o conteúdo da 

pesquisa Infojud.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136699 Nr: 6973-37.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA FERRACIN BURALI, CLEUSA APARECIDA 

BURALI NEGRI, JOSE BURALI, PEDRO NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA BAEZA BURALI, JULIO 

ROBERTO DE ALMEIDA, ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, AMAURI PAULO 

CERVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI BURALI GARCIA - 

OAB:11288, JUNIO CESAR DE NORONHA - OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI PAULO CERVO - 

OAB:22990/O, ANDREIA FERREIRA GOMES CERVO - OAB:25418/O, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716/MT, MARCELO COCATO STELUTI - OAB:38121/PR, RUY 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos.

Como requerido às fls. 639/639-verso, diante do trânsito em julgado da 

sentença, como ali já determinado, PROMOVA-SE a baixa da anotação 

desta demanda nas matrículas dos imóveis (fl. 123).

Logo, OFICIE-SE ao CRI competente para o cmprimento da ordem judicial, 

consignando o prazo de 15 dias para resposta.

Uma vez promovida a aludida baixa e nada mais requerido, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233637 Nr: 22423-44.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 195 de 764



 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

ENCAMINHEM-SE os vertentes autos à DPE para, no prazo de 15 dias, 

querendo, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, consoante manifestação de fl. 175, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116398 Nr: 6499-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE VEÍCULOS SIENA LTDA-ME, 

SELMA MARIA GOMES PEREIRA, THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4691 Nr: 1591-20.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VIELA - 

OAB:16.261, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, Vivian Carla 

Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639/MT

 Vistos.

Em tempo, considerando a existência de erro material na decisão de fl. 

202, onde se lê “07 de abril de 2020”, leia-se “05 de maio de 2020”.

No mais, permanece inalterada a decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8372 Nr: 914-53.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVITER - PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

A decisão de fls. 420/423-verso, ao indeferir o pleito de fls. 

416/417-verso, partiu da premissa de a inatividade, por si só, não é capaz 

de impor a sucessão automática da pessoa jurídica pelos seus sócios.

Portanto, para alterar tal decisão, conforme interpretação do artigo 296 do 

CPC, depende da alteração do cenário fático, de acordo com as lições de 

Fredie Didier Jr.:

“Exige-se, porém, para que se possa revogá-la ou modificá-la, que tenha 

ocorrido alguma alteração posterior no estado de fato - afinal a medida é 

concedida rebus sic stantibus -, ou o advento de novo elemento 

probatório, que tenha tornado inexistente algum dos pressupostos outrora 

existente.” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da 

prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2. 10º edição. 

Salvador: Ed. Jus. Podivm, 2015. p. 585)

Dessa feita, não se vê qualquer alteração no cenário fático probatório que 

permita a alteração do que fora decidido nos autos.

 Afinal, o conteúdo do aludido pleito em nada difere daquele apresentado 

às fls. 416/417-verso e que fora alvo da decisão de fls. 420/423-verso.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de reconsideração em foco.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

expressamente bens passíveis de penhora.

De toda sorte, caso transcorra "in albis" o prazo assinalado ou a parte 

exequente apresente novo pedido de pesquisa "Bacenjud", "Renajud" ou 

"Infojud", considerando as inúmeras tentativas já realizadas, bem como 

que, ao que parece, se trata de execução frustrada, tendo em conta que 

se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 101594 Nr: 516-91.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:MT/21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13.571-B/MT, ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, CARLOS ALBERTO BEZERRA - OAB:11714-A/MT, 

Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, DÉCIO JOSÉ 

TESSARO - OAB:3.162 OAB/MT, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:5478/MT, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847, 

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, LAERCIO 

FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - 

OAB:7032

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 305911 Nr: 7439-50.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LUCIENE DA SILVA PEREIRA, HDSS, 

ERICA LUCIENE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 
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CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496, EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 Vistos.

Em tempo, considerando a existência de erro material na decisão de fl. 

202, onde se lê “07 de abril de 2020”, leia-se “05 de maio de 2020”.

No mais, permanece inalterada a decisão.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313812 Nr: 13727-14.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIANO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu os prazos e atos processuais por 15 dias, forçosamente não 

será possível a realização de audiência em tal período.

 Veja-se que a providência acima relatada tem a natureza de medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Dessa feita, a 

audiência será redesignada e realizada em momento que, se espera, já 

não estejamos no cenário atual, sendo certo que o alto índice de contágio 

mais do que aconselha, impõe medidas como a ora adotada: indesejada, 

mas necessária.

 Posto isso, seguindo a pauta existente, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 05 de maio de 2020, às 16h30min.

 INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CIÊNCIA À DPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330126 Nr: 26383-03.2019.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE VEÍCULOS SIENA LTDA-ME, SELMA 

MARIA GOMES PEREIRA, THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 (...) Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO IMPROCEDENTE o pleito da parte embargante, razão porque 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.CONDENO a parte embargante ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez 

que DEFIRO o pedido de justiça gratuita. P.I.C.Transitada esta em julgado, 

JUNTE-SE cópia da sentença/acordão e da respectiva certidão de trânsito 

em julgado aos autos da execução. Após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4435 Nr: 402-41.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA, 

VALDIR BUSANELLO, JOÃO CARLOS MOERSCHBERGER, MARIA TURRA 

MOERSCHBERGER, LÚCIA INÊS BUSANELLO, PAULO ROBERTO TURRA, 

MARIA DE LOURDES FYDRISZEWSKI TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, JANDIR LEMOS - OAB:12541-A/MT

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 461/461-verso.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56202 Nr: 5736-41.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BENTO DA ROSA BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

expressamente bens passíveis de penhora.

De toda sorte, caso transcorra "in albis" o prazo assinalado ou a parte 

exequente apresente novo pedido de pesquisa "Bacenjud", "Renajud" ou 

"Infojud", considerando as inúmeras tentativas já realizadas, bem como 

que, ao que parece, se trata de execução frustrada, tendo em conta que 

se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud, como 

requerido.

EXPEÇA-SE, ainda, certidão para os fins e nos moldes do artigo 517 do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103956 Nr: 2768-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANDRO RIBEIRO, ODETE LUIZA 

FERRAZ RIBEIRO, EVANDRO KENEDY RIBEIRO, MARCIA REGINA RIBEIRO, 

Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 (...) Logo, não surtiria qualquer efeito sobre a condenação ao pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária (fl. 614-verso), de modo que 

INDEFIRO o pleito de fls. 618/619. Preclusa a vertente decisão, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131544 Nr: 1286-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPAR DIESEL PARTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROMAQ SISTEMA HIDRAULICOS LTDA-ME, 

D. R. GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/MT, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:9059, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nesse contexto, a base de cálculo da multa e da verba honorária é o 

valor do crédito perseguido na execução da sentença. Ou seja, calcula-se 

a multa sobre o montante executado e, em seguida, procede-se da mesma 

forma com os honorários devidos ao advogado. Assim, por exemplo, em 

caso de execução da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), será 

adicionado R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa e R$ 1.000,00 (mil reais) 

de honorários advocatícios.Portanto, a base de cálculo da multa e dos 

honorários advocatícios é a mesma, ou seja, ambos incidem sobre o 

débito. Por sua vez, a expressão ‘débito’, presente no caput do art. 523 do 

CPC/2015, compreende o valor que o credor busca no cumprimento da 

sentença, acrescido, se houver, das custas processuais referentes à 

instauração da fase executiva, sem incluir a multa de 10% (dez por cento) 

pelo descumprimento da obrigação no prazo legal (art. 523, § 1º, do 

CPC/2015)”. (negrito nosso)Com o cálculo, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito, 

valendo o silêncio como concordância.Por fim, CONCLUSOS para análise 

do pleito de fls. 181/182.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137307 Nr: 7640-23.2011.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 (...) Tanto é assim que, dentre os sistemas utilizados para a localização 

de patrimônio na execução, a marca comum é a identificação de bens, 

com posterior constrição sobre o que for necessário para o pagamento do 

crédito.Não custa ressaltar que os dispositivos legais acima citados, que 

embasam a criação do sistema de indisponibilidade de bens, dizem 

respeito à indisponibilidade inerente a algumas espécies de demandas, 

passando ao largo qualquer indicação da execução individual.Por todo o 

exposto, INDEFIRO o pleito em questão.Por outro lado, nos moldes do § 3º 

do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte 

executada nos órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema 

SerasaJud, como requerido.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, indicar expressamente bens passíveis de 

penhora.De toda sorte, caso transcorra "in albis" o prazo assinalado ou a 

parte exequente apresente novo pedido de pesquisa "Bacenjud", 

"Renajud" ou "Infojud", considerando as inúmeras tentativas já realizadas, 

bem como que, ao que parece, se trata de execução frustrada, tendo em 

conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da parte 

exequente.Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente 

execução, bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a 

pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, 

§ 1º e seguintes, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153929 Nr: 2570-54.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, todos os veículos encontrados possuem anotação de restrição 

judicial, de modo que possuem preferência, na expropriação, para outra(s) 

execução(ões), além de restrições administrativas.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154614 Nr: 3236-55.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. SERVIÇOS DE COLHEITA E 

TRANSPORTES LTDA, WILSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170852 Nr: 12249-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARCULINO ELER DE OLIVEIRA, BRUNA 

NAYARA ELER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELIRIO DOS REIS FERNANDES DE OLIVEIRA 

LAJE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud e 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre o veículo placa NJG-4884. 

Afinal, por tal garantia, o veículo em questão não pertence à parte 

executada.

Ademais, o aludido veículo placa NJG-4884 possui, ainda, anotação de 

restrição judicial, de modo que possui preferência, na expropriação, para 

outra(s) execução(ões).

Depois, a pesquisa Infojud restou infrutífera.

Logo, OFICIE-SE ao INDEA para que, no prazo de 15 dias, indique a 

existência de semoventes registrados em nome do executado, bem como 

a sua localização, como requerido.

 Com a resposta, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre a resposta do INDEA, além das pesquisas, mormente a 

pesquisa Renajud, pugnando o que entender de direito.

Caso requeira penhora sobre semoventes indicados na resposta do ofício, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito.

Se outro for o pedido, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171337 Nr: 12826-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

De início, acerca do pleito para que a citação do demandado se dê por 

meio do aplicativo WhatsApp, a verdade é que, consoante se extrai do 

artigo 246, inciso V, do CPC, a citação por meio eletrônico será possível 

apenas para os casos regulados em lei.

Ocorre que não há lei que regule tal espécie de citação e, por isso, 

incabível no caso em tela.

Logo, INDEFIRO o pleito em questão.

Passo seguinte, em análise detida aos autos, mormente a certidão de fl. 

101, é possível dizer que a parte demandada possui pleno conhecimento 

da demanda em foco, porém, está se furtando de ser citada.

Dessa feita, diante de tal postura, aliado ao fato de que foram inexitosas 

as diligências para a sua localização, conforme também se colhe dos 

autos, CITE-SE por edital o demandado Antonio Enzo Vinholi, sendo que, 

desde já, NOMEIO curadora especial a digna Defensoria Pública, que 

deverá ser oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196944 Nr: 12397-21.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Da mesma forma, também fora promovida pesquisa pelo sistema Anoreg, 

conforme documentos a seguir juntados.

No entanto, restaram infrutíferas as aludidas pesquisas.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

expressamente bens passíveis de penhora.

De toda sorte, caso transcorra "in albis" o prazo assinalado ou a parte 

exequente apresente novo pedido de pesquisa "Bacenjud", "Renajud" ou 

"Infojud", considerando as inúmeras tentativas já realizadas, bem como 

que, ao que parece, se trata de execução frustrada, tendo em conta que 

se trata de título executivo judicial, conforme interpretação do artigo 921 

do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo 

prazo de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal 

lapso temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) 

anos, que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215408 Nr: 6342-20.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEDRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:18603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Da mesma forma, também fora promovida pesquisa pelo sistema Anoreg, 

conforme documentos a seguir juntados.

No entanto, restaram infrutíferas as aludidas pesquisas.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228408 Nr: 17068-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 (...) Passo seguinte, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos 

sistemas Renajud e Anoreg/MT (item “b” de fl. 146), conforme documentos 

a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao 

feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. Sem 

prejuízo do resultado obtido com as pesquisas acima, OFICIE-SE ao INDEA 

(item “c” de fl. 147) para que, no prazo de 15 dias, indique a existência de 

semoventes registrados em nome do executado, bem como a sua 

localização, como requerido. Após, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar sobre a resposta do INDEA, bem como sobre 

o conteúdo das pesquisas Renajud e Anoreg, pugnando o que entender 

de direito para o andamento do feito.Caso requeira penhora sobre 

semoventes indicados na resposta do ofício, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito.Se outro for o pedido, CONCLUSOS.Sem 

prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 782 

do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud, como 

requerido.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228606 Nr: 17267-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, no sistema Infojud, conforme documentos a 

seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, 

na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266498 Nr: 29471-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CAROLINE CALIXTO 

RAVAZZI - OAB:53575/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - 

OAB:OAB/PR 11849

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 
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CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270807 Nr: 1834-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI MARTINS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

ENI MARTINS TEIXEIRA ingressou com a vertente execução em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizado o depósito do valor executado, sendo 

que o alvará fora expedido à fl. 177.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acórdão prolatado(a) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292085 Nr: 18696-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESSLER E FERREIRA ALMEIDA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 (...) Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Por outro lado, DEFIRO pedido de justiça gratuita formulado 

pela parte demandada. ARQUIVEM-SE em pasta própria as declarações de 

imposto de renda de fls. 94/100.Independentemente das providências 

anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como execução.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296543 Nr: 22231-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por outro lado, no caso de quitação integral do contrato, é viável a 

substituição da constrição pelo próprio bem.Firmadas essas premissas, 

para aperfeiçoar a penhora, é preciso ater-se à inteligência do artigo 855 

do CPC, pela qual, com a intimação do credor fiduciário e da parte 

executada, a penhora considerar-se-á realizada. Com essas 

considerações, OFICIE-SE ao Banco Bradesco S/A (fl. 81) e Banco 

Daycoval S/A (fl. 83), devendo constar na missiva as seguintes 

determinações: (a) a penhora sobre eventual crédito existente, com a 

impossibilidade de se liberar o veículo da alienação fiduciária ou mesmo 

transferi-lo para outrem sem determinação deste Juízo, (b) informar, no 

prazo de 15 dias, o cumprimento do item “a”, oportunidade em que deverá, 

ainda, indicar o valor atualizado do débito/crédito, acaso existente, com o 

encaminhamento dos respectivos documentos, e (c) a imediata 

comunicação ao Juízo no caso de quitação do contrato de alienação 

fiduciária.Por oportuno, apenas para sedimentar nos autos, uma vez que a 

penhora concretiza-se com a intimação determinada no parágrafo anterior, 

LAVRE-SE termo de penhora sobre os direitos do devedor decorrentes 

dos contratos de alienação fiduciária. Com a resposta da missiva, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. INTIME-SE, no mais, a parte executada acerca da 

penhora do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297197 Nr: 22641-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infoseg, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88, no que se refere às informações acerca dos vínculos 

trabalhistas da parte executada.

Sem prejuízo do resultado obtido na consulta acima apontada, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e depósito, em favor da parte executada, 

dos bens que guarnecem a sua residência, como requerido (fl. 153), 

observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Na mesma oportunidade, INTIME-SE a parte executada, como requerido, 

para promover o pagamento da dívida aqui executada.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, tal qual sobre o resultado da 

pesquisa Infoseg.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 300708 Nr: 1718-20.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTER MAQUINAS E SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:MT/21936/O

 (...) Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão. Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE 

a avaliação, depósito e demais atos de execução até ultimar a 

expropriação do bem indicado, uma vez que o aludido imóvel está situado 

no Município e Comarca de Brasnorte/MT. PROMOVA-SE a Secretaria de 

Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos 

do CPC, além daquela mencionada no artigo 842 do CPC, se for o caso. 

Sem prejuízo das determinações anteriores, diante das pesquisas 

realizadas, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 323173 Nr: 21229-04.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO, ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO, 

RICARDO NABOR VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 (...) Nesse contexto, a base de cálculo da multa e da verba honorária é o 

valor do crédito perseguido na execução da sentença. Ou seja, calcula-se 

a multa sobre o montante executado e, em seguida, procede-se da mesma 

forma com os honorários devidos ao advogado. Assim, por exemplo, em 

caso de execução da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), será 

adicionado R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa e R$ 1.000,00 (mil reais) 

de honorários advocatícios.Portanto, a base de cálculo da multa e dos 

honorários advocatícios é a mesma, ou seja, ambos incidem sobre o 

débito. Por sua vez, a expressão ‘débito’, presente no caput do art. 523 do 

CPC/2015, compreende o valor que o credor busca no cumprimento da 

sentença, acrescido, se houver, das custas processuais referentes à 

instauração da fase executiva, sem incluir a multa de 10% (dez por cento) 

pelo descumprimento da obrigação no prazo legal (art. 523, § 1º, do 

CPC/2015)”. (negrito nosso)Com o cálculo, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito, 

valendo o silêncio como concordância.Por fim, CONCLUSOS para análise 

do pleito de fls. 33/39.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 325194 Nr: 22711-84.2019.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTER MAQUINAS E SOLUÇOES 

INTEGRADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBRÓSIO 

CINTRA - OAB:8.934 OAB/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada RUBIA ARGENTA DEON em face de ASTER 

MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., qualificados nos autos.

Determinada a emenda da inicial (fl. 73), a parte autora, embora intimada, 

deixou transcorrer “in albis” o prazo (fl. 75).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte embargante, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso I, 

do CPC.

P.I.C.

CUSTAS pela parte embargante, uma vez que INDEFIRO o pleito de justiça 

gratuita, haja vista que a aludida parte deixou de atender ao ato judicial de 

fl. 73.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 325654 Nr: 22986-33.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MN PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. IMOVEIS – J. P. OLIVEIRA IMOBILIÁRIA –M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA ROCHA SILVA - 

OAB:150167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 (...) Nesse contexto, a base de cálculo da multa e da verba honorária é o 

valor do crédito perseguido na execução da sentença. Ou seja, calcula-se 

a multa sobre o montante executado e, em seguida, procede-se da mesma 

forma com os honorários devidos ao advogado. Assim, por exemplo, em 

caso de execução da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), será 

adicionado R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa e R$ 1.000,00 (mil reais) 

de honorários advocatícios.Portanto, a base de cálculo da multa e dos 

honorários advocatícios é a mesma, ou seja, ambos incidem sobre o 

débito. Por sua vez, a expressão ‘débito’, presente no caput do art. 523 do 

CPC/2015, compreende o valor que o credor busca no cumprimento da 

sentença, acrescido, se houver, das custas processuais referentes à 

instauração da fase executiva, sem incluir a multa de 10% (dez por cento) 

pelo descumprimento da obrigação no prazo legal (art. 523, § 1º, do 

CPC/2015)”. (negrito nosso)Com o cálculo, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito, 

valendo o silêncio como concordância.Por fim, CONCLUSOS para análise 

do pleito de fl. 69.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331643 Nr: 1137-68.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DEFIRO a liminar para que a parte requerida apresente os 

documentos indicados na exordial juntamente com a contestação, sob 

pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte requerente, nos termos do artigo 307 do CPC.Posto isso, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 13h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.Por 

oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica e fática da parte 

demandante, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma 

do artigo 373, § 1º, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331811 Nr: 1239-90.2020.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO NUNES DE OLIVEIRA, DINORA SABINA 

SIMOES FRANCO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE MORETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, recolher o 

remanescente apontado no cálculo de fl. 46, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, da mesma lei.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 332469 Nr: 1694-55.2020.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: GILCIMARA FERREIRA TOSE CAMPOS DELLA TORRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE VEICULOS ME, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, INDEFIRO a medida liminar pretendida.DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 14h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 

da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.Por oportuno, ante 

a palpável hipossuficiência técnica e fática da parte demandante, DEFIRO 

o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 1º, do 

CPC.Sem prejuízo das determinações anteriores, PROMOVA-SE a 

retificação da capa dos autos a fim de constar como valor da causa o 

importe de R$ 84.185,20.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 332493 Nr: 1708-39.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDVAGNO ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYKELLER DE MELLO - 

OAB:336677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, não preenchido os requisitos autorizadores da concessão do 

pleito liminar, uma vez que não se verificou a probabilidade de êxito da 

demanda, INDEFIRO a liminar pretendida.Dessa feita, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 13h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 

da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.Ademais, não tem vez a inversão do ônus da prova, já que, no ponto, 

não se vê qualquer hipossuficiência para a produção da prova. Afinal, se 

a parte autora afirma que há abusividade é porque avaliou o contrato em 

discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em 

questão.No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334011 Nr: 2670-62.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR GABRIEL CHEMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 2020, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por fim, PROMOVA-SE o arquivamento das declarações de imposto de 

renda da parte autora em pasta própria (fls. 15/25).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 335276 Nr: 3500-28.2020.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA INÊS TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, indicar (a) seu 

estado civil ou a existência de união estável, sua profissão e seu 

endereço eletrônico, bem como (b) o endereço eletrônico da parte 

embargada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, da mesma lei.

Na mesma oportunidade, deverá (c) apresentar as três últimas 

declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como outros 

documentos que achar conveniente para retratar a hipossuficiência, 

sendo certo que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o 

disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 É certo que há corrente jurisprudencial admitindo a mera referência aos 

autos principais acerca da qualificação, porém, não custa ressaltar que, 

se ora os autos estão apensos, no porvir, quando se deparar com 

sentença e recurso, o apensamento não mais se dará, de modo que, por 

essa razão, é de se aproveitar a oportunidade para que as partes sejam 

devidamente qualificadas nestes autos.

 Por fim, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a tempestividade da oposição 

dos vertentes embargos à execução.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 335475 Nr: 3632-85.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM RESSE ORGAN, NATAN ORGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARDOSO DA SILVA, FABIANA 

BARRETO PARENTE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élio Miguel da Silva - 

OAB:24.594/0, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, 

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 24867/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do contido à fl. 06, não é o caso de indeferimento da petição inicial, 

nos moldes do artigo 319, § 2º, do CPC.

RECEBO a petição inicial.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 20 de maio de 2020, às 14h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, do CPC).
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Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 Por oportuno, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar a 

procuração “ad judicia” outorgada ao subscritor da petição inicial e os 

respectivos documentos de identificação, sob pena de extinção.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251484 Nr: 17894-45.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

INTERLAGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, Gustavo Henrique Teixeira Alves - OAB:24126/O, 

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA 

PELISSARI - OAB:OAB/MT 15.112

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu os prazos e atos processuais por 15 dias, forçosamente não 

será possível a realização de audiência em tal período.

 Veja-se que a providência acima relatada tem a natureza de medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Dessa feita, a 

audiência será redesignada e realizada em momento que, se espera, já 

não estejamos no cenário atual, sendo certo que o alto índice de contágio 

mais do que aconselha, impõe medidas como a ora adotada: indesejada, 

mas necessária.

 Posto isso, seguindo a pauta existente, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 06 de maio de 2020, às 16h00min.

 INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273911 Nr: 4223-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATYANE PATRICIA RECK, VANDERLEI RECK, 

ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987, 

LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/MT

 (...) Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 

145-verso/149, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão 

porque SUSPENDO o feito até o integral cumprimento do acordo.Custas e 

honorários conforme acordado (cláusulas décima primeira, décima 

segunda e décima quinta do acordo ora homologado).Transcorrido o prazo 

previsto para o pagamento da dívida (01/12/2021 – fl. 146), INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, informarem se houve o cumprimento do 

acordo, valendo-se o silêncio como quitação. Ainda, nos termos do que 

fora acordado (Cláusula Nona – fl. 147), LAVRE-SE o termo de penhora 

dos imóveis (fls. 156-verso/163), nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, 

INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será nomeada 

depositária fiel do bem.Não custa ressaltar que as Matrículas n. 9.550 (fl. 

156-verso/159) e n. 9.551 (fls. 160/163) correspondem, respectivamente, 

às Matrículas n. 1.179 (fls. 61/63) e n. 1.205 (fls. 64-verso/66-verso), já 

penhoradas nos autos (fls. 68/70), alteração essa que se deu por conta 

da averbação do georreferenciamento. Logo, a lavratura de novo termo de 

penhora terá o propósito de evitar qualquer nesga de discussão sobre o 

alvo da constrição. INDEFIRO o pedido para a retirada de restrições 

porque não consta qualquer determinação nesse sentido proveniente do 

vertente feito. Por fim, diante do requerimento de fl. 168, DEFIRO o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte exequente promova a 

complementação das diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, 

conforme certidão de fl. 166.Após, CONCLUSOS.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278341 Nr: 7660-67.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GILSE NATT GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por ODETE GILSE NATT GALLI em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, 

ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

211/212).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 211/212, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 211/212, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

No mais, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados em Juízo conforme o 

acordado (fl. 211-verso).

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284034 Nr: 12307-08.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SATURNINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA, ROBERTO 

MIRANDA, APARECIDA MARTINS AZALINA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171-MT, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:OAB/MS 9916-B, JOSÉ CARLOS DEL GROSSI - 

OAB:7884-B, LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI - OAB:24.895-PR

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu os prazos e atos processuais por 15 dias, forçosamente não 

será possível a realização de audiência em tal período.

 Veja-se que a providência acima relatada tem a natureza de medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Dessa feita, a 

audiência será redesignada e realizada em momento que, se espera, já 

não estejamos no cenário atual, sendo certo que o alto índice de contágio 

mais do que aconselha, impõe medidas como a ora adotada: indesejada, 

mas necessária.

 Posto isso, seguindo a pauta existente, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 06 de maio de 2020, às 15h00min.

 INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287030 Nr: 14782-34.2018.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARTINS, LIA ZEITOUN PETRENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO VEIGA, CLODOALDO APARECIDO 

VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, VANIA MARTINS - OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu os prazos e atos processuais por 15 dias, forçosamente não 

será possível a realização de audiência em tal período.

 Veja-se que a providência acima relatada tem a natureza de medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Dessa feita, a 

audiência será redesignada e realizada em momento que, se espera, já 

não estejamos no cenário atual, sendo certo que o alto índice de contágio 

mais do que aconselha, impõe medidas como a ora adotada: indesejada, 

mas necessária.

 Posto isso, seguindo a pauta existente, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 05 de maio de 2020, às 17h00min.

 INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 300120 Nr: 923-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLIANA BARBOSA GARCIA, ESPOLIO DE WENCESLY 

ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b, VANESSA ANDRADE DA SILVA - OAB:24784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora na exordial que sejam concedidos os benefícios 

da justiça gratuita.

 O despacho de fl. 15 determinou a intimação da parte autora para indicar 

a profissão e o endereço eletrônico da parte demandada, bem como para 

juntar o termo de inventariante do espólio, a certidão de óbito e a relação 

de bens que compõem o monte-mor.

A parte autora, por meio da petição de fls. 20/20-verso, além de juntar o 

termo de inventariante do espólio e a certidão de óbito, alegou 

desconhecer a profissão e endereço eletrônico da parte demandada e 

indicou a relação dos bens que compõem o monte-mor, bem como solicitou 

o pagamento das custas e taxa judiciária ao final do processo ou o 

parcelamento das referidas.

Pois bem.

No caso em questão, a parte autora afirma que não possui recursos para, 

no momento, custear a demanda, porém, o monte-mor consta de vários 

bens, cotas de consórcio, veículo e imóveis, como se extrai da relação de 

bens de fls. 22/23.

Ademais, pelo valor da causa, as custas/taxa não alcançarão montante 

vultoso a ponto de ser considerado obste intransponível, mormente pelo 

acervo que compõe o monte-mor.

Logo, diante de todo o cenário delineado, como não se vislumbra 

hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido não tem respaldo.

Em outras palavras, o pagamento das custas ao final, tal qual o 

parcelamento, envolve situação excepcional condizente à capacidade 

econômica da parte, cenário esse não visualizado nos autos, sendo certo 

que o pleito em questão não veio lastreado com qualquer documento 

capaz de referendar esse tratamento diferenciado, mormente pelo valor 

que deverá ser recolhido.

 Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de 

extinção anômala.

Por fim, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de 

retificar a capa dos autos para que passe a constar a informação “com 

custas”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141467 Nr: 806-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATERMAQ COMERCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, AMARILDO BASSANI, GLAUBER FERREIRA BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu os prazos e atos processuais por 15 dias, forçosamente não 

será possível a realização de audiência em tal período.

 Veja-se que a providência acima relatada tem a natureza de medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Dessa feita, a 

audiência será redesignada e realizada em momento que, se espera, já 

não estejamos no cenário atual, sendo certo que o alto índice de contágio 

mais do que aconselha, impõe medidas como a ora adotada: indesejada, 

mas necessária.

 Posto isso, seguindo a pauta existente, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 05 de maio de 2020, às 15h00min.

 INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199282 Nr: 14277-48.2015.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBAS & CIA LTDA - EPP, RIBAS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA ME, BANCO HSBC S.A, WILKER CHRISTI CORREA, 

BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LUZIA 

VARCONTE, ROBERTO BECKER CARIOCA, ERICA MARTINS LOBO, 

BRUNO CARVALHO LUIZ, DANIEL ALCIDES DOS ANJOS, ALEFF 

HENRIQUE PEREIRA BUENO, AMADEUS LOPES DOS SANTOS, HUGO 

HENRIQUE DONATO RIBEIRO, BANCO BRADESCO S/A, NELI SALETE 

LAZAROTTO BALESTRIN, CATIANA DA SILVA DUTRA, CRISTIANE 

RODRIGUES VIEIRA, ELIANE CARDOSO TEIXEIRA, MARIA DO CARMO 

LINO DOS SANTOS, ODILIO FIGUEIREDO DA COSTA, RODRIGO DA CRUZ 

RIVEIRO, SHEYLA SABINO DA SILVA, THAIS TANIA STORCH BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA NERI - 

OAB:24.846-oab MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 15.401, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALTER 

COUTINHO SCARDUA - OAB:OAB/MT 7320, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, o Banco do Brasil S/A, às fls. 1.788/1.788-verso, pede o 

pagamento, sob pena de convolação em falência.

 As recuperandas, por sua vez, às fls. 1.789/1.792, propõem a dação em 

pagamento de imóveis ou quitação com o deságio de 42%.

Firmadas tais premissas, ADOTO as seguintes providências:

I-) DESIGNO nova audiência de gestão para o dia 19 de maio de 2020, às 

14h, para a qual deverão ser INTIMADOS o Banco do Brasil S/A, o 

Administrador Judicial, as Recuperandas e o “Parquet”, oportunidade em 

que o credor Banco do Brasil S/A poderá se manifestar sobre a proposta 
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de fls. 1.789/1.792, sem prejuízo de juntar, até a audiência, manifestação 

por escrito, o que, desde já se deixa consignado, não dispensa a sua 

presença da solenidade.

 II-) CERTIFIQUE a Secretária de Vara se os relatórios mensais de atividade 

e a prestação de contas estão sendo apresentados nos Autos em apenso 

sob Código Apolo n. 306200.

 III-) INTIMEM-SE as Recuperandas para que, no prazo de 15 dias, 

informem sobre o cumprimento da obrigação imposta na decisão de fls. 

1.618/1.629-verso para que, no prazo de 01 (um) ano, a partir da 

concessão da recuperação judicial, promovam medidas necessárias à 

readequação de seu passivo tributário, em âmbito administrativo ou 

judicial, segundo seus próprios critérios de conveniência e oportunidade, 

após o que deverão apresentar as soluções do passivo tributário, sob 

pena de eventual convolação em falência (fls. 1.627/1.627-verso).

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221179 Nr: 11039-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARAMALAC SIMÕES, ISRAEL 

VENDRAME, JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos.

De início, MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator.

 No mais, diante do pleito de fl. 272, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar cópia atualizada da Matrícula n. 20.915, 

mormente para aferir se o imóvel ainda pertence ao executado.

Constata a propriedade do executado, LAVRE-SE o termo de penhora do 

imóvel indicado às fls. 62/63-verso, nos termos do artigo 845, § 1º, do 

CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será 

nomeada depositária fiel do bem.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

Com a lavratura do termo de penhora, EXPEÇA-SE mandado de avaliação.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

acerca da avaliação, valendo o silêncio como concordância, oportunidade 

em que a parte exequente deverá indicar a forma de expropriação, 

apresentar a atualização da dívida, bem como indicar, se for o caso, 

leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

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

sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO a 

avaliação e o cálculo.

PROMOVA-SE, ainda, a Secretaria de Vara as comunicações indicadas 

nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada 

no artigo 842 do CPC.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335741 Nr: 3774-89.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )Posto isso, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO 

de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Campo Verde/MT, para 

onde determino a remessa do feito.Após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334723 Nr: 3123-57.2020.811.0055

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se do procedimento de apresentação de Testamento Público, 

formulado por Edezio João da Silva, que tem suas regras disciplinadas nos 

arts. 735 e seguintes do Código de Processo Civil e arts.1.864 a 1.867 do 

Código Civil.

 Observo que o procedimento deverá tramitar nos seguintes termos:

1. LAVRE-se o termo de apresentação do testamento juntado às fls. 

10/12, na forma do disposto no parágrafo único do art. 735 do Código de 

Processo Civil, em nome do requerente Edezio João da Silva.

2. Em seguida, VISTA ao Ministério Público, conforme determina o § 2º do 

art. 735, do CPC, a quem cumpre averiguar, na condição de "custos legis", 

sobre se foram cumpridos os requisitos essenciais do testamento (art. 

1.864 e segts. do Código Civil).

3. Havendo por parte do Ministério Público manifestação favorável à 

regularidade formal (vício externo) do testamento, fica desde logo 

determinado o seu registro neste juízo, devendo-se proceder então à 

INTIMAÇÃO do testamenteiro, que assinará, no prazo de cinco dias, o 

termo de testamentaria.

6. Assinado o termo de aceitação do testamentario, extraia-se cópia do 

testamento, que deverá ser juntada aos autos de inventário.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 311571 Nr: 12011-49.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBP, GBP, EVB, RBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, JOÃO VENILDO JESUS DOS SANTOS - OAB:, RAONNY 

ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

21/07/2020, às 16h00mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156113 Nr: 4720-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: SANTIAGO TEIXEIRA GOMES FILHO, NAIL GOMES DE 

OLIVEIRA, GERALDO BERNARDO DE OLIVEIRA, ANA MARIA DOS 

SANTOS, JOSÉ TEIXEIRA GOMES, ANGELITA FIGUEIREDO GOMES, MARIA 

GOMES DE SOUZA, DOMINGOS FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HONORATA MACEDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:, 

VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o pedido de retificação do Formal de Partilha verificio que se 

trata de equívoco na expedição do referido formal e não nas informações 

prestadas pelo inventariante (fls. 72/80 e 115) e na setença que 

homologou a partilha (fl. 120).

Com efeito, à fl. 115 o inventariante retificou as últimas declarações 

informando o nome correto do cônjuge da herdeira Nail Gomes de Oliveira, 

sendo certo que na oportonidade da sentença de homologação constou 

no dispositivo a retificação de fl. 115.

Posto isso, proceda-se com a retificação do Formal de Partilha 

corrigindo-se o nome do cônjuge da herdeira Nail Gomes de Oliveira, que é 

Pedro Bernardo de Oliveira, para consequente averbações junto às 

Matrículas indicadas à fl. 50.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 10506 Nr: 895-13.2000.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIM, RAM, RMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Vistos.

SUSPENDO o feito pelo prazo de 06 (seis) meses, devendo os autos 

aguardar no arquivo provisório.

Decorrido o prazo, INTIME-SE o inventariante para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335834 Nr: 3808-64.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOBRES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - 

OAB:OAB/SP 198.040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 6, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41, a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Vila Esmeralda, a serem depositadas em guia própria a 

ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326650 Nr: 23730-28.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PINTO DA SILVA, GDSL, MARCIA PINTO DA 

SILVA, LDSM, LDSM, LMDS, MDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN ARIEL GUZATTI KLAFKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que a contestação de fls. 123/130 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102243 Nr: 1107-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA - CASTRILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O, DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:18662, JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias,retirar a carta precatória a ser distribuída na Comarca de São José do 

Rio Preto-SP.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108885 Nr: 7551-05.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALCEU SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153139 Nr: 1810-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 249, de 18/2/2020, 

que determina o fechamento do fórum durante o período de 20/3/2020 a 

20/4/2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus), 

fica redesignada a audiência marcada nestes autos para a data de 

9/6/2020, às 16h, a ser realizada no Cejusc desta Comarca de Tangará da 

Serra.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335294 Nr: 3509-87.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º º 249, de 18/2/2020, 

que determina o fechamento do fórum durante o período de 20/3/2020 a 

20/4/2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus), 

fica redesignada a audiência marcada nestes autos para a data de 

9/6/2020, às 15h30min, a ser realizada no Cejusc desta Comarca de 

Tangará da Serra.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233706 Nr: 22477-10.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOENG TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 

ME, NILVO FOLLE, LOURDES ANTONIA VICENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR DE SOUZA 

MORENO - OAB:25733/O

 Processo n°: 22477-10.2016.811.0055 Código: 233706.

Vistos.

 1 – Considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso 

IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade 

processual via sistemas online.

2- Determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) dos 

referidos executados; BIOENG TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 

07.672.730/0001-88), LOURDES ANTONIA VICENTI (CPF: 530.375.459-68), 

do valor do débito exequendo apontado pela parte exequente na CDA 

atualizada (anexo).

 Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o executado para 

ciência (artigo 854, § 2º, do CPC).

3- Não sendo localizados bens nas diligências, após ciência da Fazenda 

Publica, o feito deverá ir ao arquivo provisório, para fins do artigo 40, §§ 

1.º e 2.º da LEF.

 Isso porque, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial nº 

1.340.553-RS em sede de recurso repetitivo que o Superior Tribunal de 

Justiça fixou teses a serem aplicadas nas execuções fiscais, 

relativamente ao disposto no artigo 40 da Lei 6.830/80 (O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido). O prazo de contagem deverá ser a partir da ciência, 

pela parte exequente da não localização.

4 - Por consectário lógico, o início do prazo prescricional intercorrente se 

iniciará a partir do decurso do referido prazo de arquivamento, 

imediatamente (Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou 

não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (...) 

REsp. 1.340.553-RS) até que ocorra ato inequívoco de interrupção do 

lapso temporal ((...) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação 

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição 

intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, 

requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens(...) Resp. 1.340.553-RS).

 Às providencias.

 Tangará da Serra–MT, 12 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107736 Nr: 6402-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA ROSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108900 Nr: 7561-49.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS MOGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora dos termos da sentença proferida no dia 

10/02/2020, a seguir transcrita: VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

verifico que após o levantamento de valores o n. causídico da parte, a 

exequente nada mais requereu. Acerca do assunto, dispõe o art. 924, 

inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com resolução de mérito quando 

o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação 

de pagar quantia (...). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 

925, do ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do 

NCPC. Sem custas e despesas processuais. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137632 Nr: 8008-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160286 Nr: 9999-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA RODRIGUES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151645 Nr: 231-25.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE DE LIMA LORENZETTI, PRISCILA 

LORENZETTI, Nei Luiz Lorenzetti, RUTE DE LIMA LORENZETTI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ANDERSON ANTUNES 

DE SOUZA - OAB:10.077-B, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19(CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161223 Nr: 11673-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164864 Nr: 3088-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO ARLINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105135 Nr: 3880-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMA ADEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146862 Nr: 6611-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DAMASIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001122-82.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA TEREZA MAZZUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER FRANCIS DE FREITAS OAB - MT25347/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA PROCESSO Nº 1001122-82.2020.8.11.0055 

VISTOS Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 

12.153/2009; sendo este juízo incompetente para o seu processamento 

ante a competência ABSOLUTA do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

No caso, o valor da ação não atinge o montante de 60 (sessenta) salários 

mínimos e nem se enquadra nas exceções acima referidas. Assim, declino 

da competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca. Parte autora intimada via DJE. Às baixas 

e anotações devidas. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de março de 2020 

FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002623-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))
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CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Joanete da Silva de Almeida (IMPETRADO)

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1002623-08.2019.8.11.0055. 

IMPETRANTE: CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA IMPETRADO: 

JOANETE DA SILVA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS Cuida-se de MS manejado 

por Cleide Lourdes do Nascimento em face da autoridade coatora, todos 

qualificados nos autos. A parte impetrada apresentou embargos de 

declaração, pois no dispositivo da sentença constou como impetrante 

Maiara Gandolfi, quando deveria constar Cleide Lourdes do Nascimento 

Oliveira. ´E o relato do necessário. Trata-se na verdade de erro material, 

passivel de reconhecimento de oficio, o que não foi feito a tempo. Por 

essa razão, a parte impetrada pugnou fosse aclarada a situação, 

corrigindo-se a contradição. Ante o exposto, julgo prrocedentes os 

embargos, para corrigir o erro apontado. Onde consta Maiara Gandolfi, 

leia-se CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA. No mais, persiste a 

sentença. intime-se. Cumpra-se. , 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 334010 Nr: 2668-92.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso dos autos, pretende a requerente que lhe seja concedido o 

benefício da gratuidade da justiça, sob o pretexto de que no momento não 

tem condições de arcar com as custas processuais.Todavia, 

considerando-se que pela natureza da ação, ocupação da requerente e 

os documentos juntados nos autos fornecem indícios de possui condições 

de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e/ou 

da família. Ademais, conforme consulta ao Bacenjud e CEI-Anoreg/MT, 

conforme extratos anexos, a requerente adquiriu à vista, no ano de 2018, 

um imóvel de valor considerável e possui numerários e movimentações 

expressivas em diversas contas de sua titularidade, elementos que 

fornecem indícios razoáveis capazes de por em dúvida a alegada 

condição de hipossuficiência da parte requerente.[..].Outrossim, acerca do 

prazo prescricional para propositura da ação de locupletamento ilícito 

prevista na Lei nº 7.357/85, assim dispõe o artigo 61, in verbis:Art . 61 A 

ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se 

locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 

2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista 

no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.Dessa forma, considerando a data 

posta no título, intime-se a parte autora para que manifeste-se quanto a 

prescrição para cobrança do título devendo esclarecer nos autos eventual 

causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional da presente ação 

bem como comprove nos autos que não possui condições de arcar com 

as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

da lei, em razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente 

ação, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240432 Nr: 8365-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL GILLBERT OLIVEIRA, LUDIMILA PRADO 

TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR SILVA DE BRITO, FREDSON DE 

OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 24.171, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 

24.546

 Inicialmente, inviável o recebimento do cumprimento de sentença atinente 

ao item “a” e “b” do pedido de fl. 115/v para compelir os requeridos ao 

pagamento de aluguel ou multa moratória decorrente da inadimplência dos 

requeridos no cumprimento integral do acordo visto que inexistem 

quaisquer disposições ou cláusula penal neste sentido no acordo 

homologado de fls. 30/41.Assim, recebo em parte o pedido de 

cumprimento de sentença somente em relação ao item “c” (fl. 115/v), dos 

valores inadimplidos pelos devedores no valor atualizado de R$ 

2.853,33.Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 

116).Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pela 

executada, nos moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se 

desde já o alvará em favor do exequente, atentando-se à Secretaria para 

os poderes outorgados na procuração.Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento), oportunidade em que a parte exequente deverá ser 

intimada para atualizar o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda 

não incluída no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na 

inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à Secretaria: a) a expedição de certidão, nos termos 

do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, do CPC; b) inclusão do nome do executado perante o cadastro de 

inadimplentes por meio do sistema conveniado SERASAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150526 Nr: 10599-30.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro pedido de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do 

CPC, pelo prazo de 1 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 307374 Nr: 8650-24.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICE ALVES BONFIM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3.554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO THOMAZ P. GONDIM - 

OAB:OAB/RJ 62.192
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 Assim, INDEFIRO a denunciação à lide e chamamento do terceiro indicado 

pelo requerido, conforme fundamentação apresentada.Em 

prosseguimento, com fulcro no princípio da cooperação, faculto às partes 

a especificação e justificação das provas que pretendem produzir, bem 

como a indicação dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se ainda o requerido para substituição 

dos documentos de fls. 48/59 e fls. 76/87, visto que totalmente ilegíveis. 

Deverá ainda, no prazo para manifestação, apresentar nos autos os 

contratos que originaram a dívida discutida nos autos reputada inexistente 

pela requerente.Outrossim, requisite-se ao SPC e Serasa extrato das 

negativações em nome da autora nos últimos 3 anos, com data de inclusão 

e retirada das restrições.Com a juntada dos documentos, oportunize-se 

manifestação das partes e após, encaminhe os autos conclusos para 

saneamento ou eventual julgamento antecipado da lide.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194516 Nr: 10527-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI, MARILDA 

CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Defiro a dilação pretendida pelo exequente à fl. 142.

Com manifestação, voltem-me conclusos.

Decorrido o prazo inerte, cumpram-se as determinações do despacho de 

fl. 106/v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 332492 Nr: 1707-54.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que as diligencias para constituição em mora necessitam de 

prazo para oportunizar ao devedor a purgação da mora, defiro a dilação 

pretendida pelo requerente à fl. 23/24.

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para comprovar a constituição 

em mora do devedor.

Com a emenda, voltem-me conclusos.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12173 Nr: 2000-25.2000.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE FRANCISCO SARTOR, SILDA MARLENE 

SCHNEIDER SARTOR, ROMEU EDGAR SCHNEIDER, MARLI ELLWANGER 

SCHNEIDER, IRENE MATILDE SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, WANDERLEY J. CARDOSO - OAB:6.598B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$64,02REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$0,00REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$7,40REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12173 Nr: 2000-25.2000.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE FRANCISCO SARTOR, SILDA MARLENE 

SCHNEIDER SARTOR, ROMEU EDGAR SCHNEIDER, MARLI ELLWANGER 

SCHNEIDER, IRENE MATILDE SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, WANDERLEY J. CARDOSO - OAB:6.598B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:

1) VALOR DE R$64,01REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$0,00REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$7,40REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200374 Nr: 15021-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVONE LOURDES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atente-se o cartório ao zelo no cumprimento das determinações 

pendentes, com atenção redobrada aos feitos inclusos na Meta 2, como 

no caso dos autos, devendo cumprir integralmente a determinação de fl. 

115 oficiando-se ao CRI de Barra do Bugres/MT para que encaminhe cópia 

integral e atualizada da matrícula do imóvel nº 792.

Com a juntada da matrícula, renove-se vista à PGE para manifestação, 

esclarecendo-se que o imóvel usucapiendo se trata de imóvel urbano, logo 

inaplicável as disposições contidas no Provimento nº 06/2018-CGJ, sendo 

desnecessária a juntada de certidão do Intermat.

Outrossim, considerando que conforme certificado à fl. 125, o confinante 

Avaides Ribeiro é falecido, procedo a requisição da certidão de óbito 

deste via aplicação CEI-Anoreg/MT, a qual encontra-se anexa.

Assim, intime-se a parte autora para que proceda a regularização dos 

confinantes com a citação do espólio ou seus sucessores para 

prosseguimento do feito, sob pena de suspensão nos termos do artigo 

689 do CPC.

Informados os herdeiros do confinante ou representante do espólio de 

Avaides Ribeiro, defiro desde já a expedição de mandado de citação no 

prazo legal.

Cumpridas todas as determinações supra, renove-se a conclusão para 

saneamento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227496 Nr: 16262-18.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PEREIRA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$110,39REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$44,73REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$79,65REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233323 Nr: 22163-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAERCIO ALVES PAULINO,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY MARTINS GUILHERME - 

OAB:177167, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020, MOISÉS 

BATISTA DE SOUZA - OAB:149225sp, PATRÍCIA NANTES 

MARCONDES DO AMARAL DE TOLEDO PIZA - OAB:98124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovendo o prosseguimento do feito, com a indicação de bens 

penhoráveis, tendo em vista que a penhora on line foi negativo conforme 

fls.97/99 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266471 Nr: 29452-14.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

PERANTE O DOUTO JUIZO DA TERCEIRA VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE-MT, ONDE FOI DESIGNADO O DIA 19/05/2020, AS 13:30 HORAS 

PARA OITIVA DA TESTEMUNHA HERBERSON SANTANA DOS SANTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311307 Nr: 11814-94.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES SANCHES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:MT 15318 A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca deSINOP-MT para INQUIRIÇÃO DE 

TESTEMUNHA, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das 

custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335833 Nr: 3806-94.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE AVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTE SERRAT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em complementação ao despacho de fl. 30/32, considerando que foi 

deferido junto ao Juízo da 4ª Vara Cível, nos autos código 20158 o 

destaque dos honorários contratuais do antigo patrono da parte autora, 

encaminhe-se ao mesmo cópia do contrato e das planilhas apresentadas 

pelo exequente para que informe a este Juízo se há alguma divergência 

dos valores a serem liberados diretamente ao patrono dos valores da 

presente execução.

Não havendo divergência intime-se o patrono para que se manifeste 
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quanto a ausência de interesse jurídico da presente execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150939 Nr: 11048-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Inicialmente, tendo em vista a frustração da diligência de intimação do 

executado e avaliação do bem (fls. 169/v), bem como do interesse pelo 

exequente na manutenção da constrição, necessário seja procedida a 

inclusão da restrição de transferência e circulação sob o bem via sistema 

Renajud, conforme extrato de inclusão anexo.

Outrossim, defiro pedido de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, 

§ 1º, do CPC, pelo prazo de 1 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2839 Nr: 1081-07.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

TANGARA DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923-A/MT, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 17300/B

 Certifico que decorreu o prazo de 05 (cinco) dias e o executado não 

manifestou acerca da penhora BacenJud no valor de 8.144,57, ocasião 

em que o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora 

(CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II), apesar de intimado por meio de seu 

advogado no DJE nº 10686, de 02/03/2020 e publicado no dia 03/03/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53283 Nr: 2964-08.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

SEBASTIAO CARLOS PIM, SILVANA ROSA COURA PIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de dilação de prazo postulado pela instituição financeira à 

fl. 340, para colacionar aos autos planilha atualizada do débito, 

compensando-se os valores levantados pelo alvará eletrônico de fl. 332.

Posteriormente, expeça-se o necessário para proceder à penhora e 

avaliação do veículo de fl. 226, consoante a expressa manifestação do 

exequente à fl. 315.

Formalizada a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 

841 do Código de Processo Civil, devendo ser intimado pessoalmente, se 

não houver constituído advogado nos autos (§2º).

Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15(quinze) dias.

Sem prejuízo das deliberações supra, oficie-se ao DETRAN/MT para que 

informe a instituição financeira responsável pela alienação fiduciária no 

veículo acima descrito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, oficie-se à instituição financeira para que preste esclarecimento 

acerca do financiamento, notadamente eventual quitação ou o valor do 

crédito remanescente para quitação do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias; bem como notifique-a da penhora dos autos.

Proceda-se a avaliação do bem penhorado aos autos, oportunizando 

manifestação das partes, no prazo legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 

exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 334753 Nr: 3128-79.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Eliana Gonçalves da Silva em 

desfavor de Bradesco Seguros S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Outrossim, nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário de Mato Grosso e com fulcro nos princípios da celeridade 

processual, razoável duração do processo e cooperação, postergo a 

designação de audiência de conciliação para momento posterior, caso as 

partes manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Desse modo, cite-se o requerido para, querendo, apresentar sua defesa, 

nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, sendo que, 

quedando-se inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme artigo 344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Ressalta-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335259 Nr: 3490-81.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER PEREIRA DE QUEIROZ CAVALHEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 38, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais pertencentes ao Distribuidor/Contador não oficializado.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para realizar o pagamento das custas referentes aos 

emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, no valor de R$110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) a ser depositada na própria conta do contador, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 335293 Nr: 3507-20.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS 

PERNAMBUCANAS, SAMSUMG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.Outrossim, nos 

termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso e com fulcro nos princípios da celeridade processual, 

razoável duração do processo e cooperação, postergo a designação de 

audiência de conciliação para momento posterior, caso as partes 

manifestem interesse na composição.Ressalta-se que a conciliação e 

outros métodos de solução consensual de conflito poderão ser realizadas 

a qualquer tempo e deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 

extrajudicialmente.Desse modo, cite-se o requerido para, querendo, 

apresentar sua defesa, nos termos do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, sendo que, quedando-se inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do 

CPC.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.Ressalta-se que quando 

do requerimento de produção de provas às partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295609 Nr: 21569-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAIKE PATRICK SILVA SCHAEFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANE DE BRITO CORREA 

FORTUNATO - OAB:OAB/MT 22274, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

Considerando-se o erro material patente e controverso, acolho os 

embargos de declaração, arbitrando os honorários sucumbênciais no 

patamar de 10% da condenação

Tangará da Serra/MT, 19 março de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285976 Nr: 13876-44.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA CHRISTINE DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A GRUPO BNP PARIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123.514/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Diante do exposto, devido à carência superveniente, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, por não haver interesse processual no seu prosseguimento.Com 

fulcro no princípio da causalidade, condeno o requerente ao pagamento de 

50% das custas e honorários sucumbenciais fixados no patamar de 10% 

do valor dado à causa em favor do patrono do requerido, contudo 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida em favor do 

espólio; e condeno o requerido ao pagamento de 50% das custas e 

honorários sucumbenciais fixados no patamar de 10% do valor dado à 

causa em favor do patrono do requerente.Por fim, considerando que a 

seguradora litisdenunciada não deu causa à extinção do feito, condeno a 

instituição financeira requerida/denunciante ao pagamento de honorários 

de 10% sob o valor dado à causa em favor do patrono da seguradora 

litisdenunciada.Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos.P.I.C.Procedam-se as expedições 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289236 Nr: 16405-36.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos,

Intime-se a requerida para que apresente nos autos cópia integral do 

procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, 

notadamente o termo de vistoria, termo de ocorrência, relatório fotográfico, 

memorial descritivo dos valores apurados e demais documentos 

necessários à elucidação dos fatos objeto dos autos.

Em seguida, intime-se a parte autora para que se manifeste se ainda 

possui interesse na realização de prova pericial.

Após, encaminhe os autos conclusos para saneamento ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224597 Nr: 13906-50.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a segunda Vara cível da 

Comarca de Campo Novos dos Parecis-MT,, acostada as fls. 107/122, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320523 Nr: 19175-65.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON VINICIUS DE LIMA, CIRENITA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL MOVEL - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - OAB:OAB/MT 

16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322428 Nr: 20688-68.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MARIO MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEFTES DE CARVALHO, ADILELIS 

DE CARVALHO, WILLIAN CARVALHO, HERNIVALDA MARIA DE OLIVEIRA, 

LOURDES FRANCISCA DE CARVALHO, ESPOLIO DE ADELIR DE 

CARVALHO, ADELAYR DE CARVALHO, ALBA DE CARVALHO MARTINS, 

WILDES NEFTES CARVALHO, ELIANE CARVALHO DA SILVA, ROSANA 

ALT CARVALHO, MARYNELI OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO DA SILVA, 

ELEONIR ILSE DE CARVALHO, CATARINA GOMES MARQUES, ESPOLIO 

DE ADELINA MARQUES DA SILVA, ALMIRCE DE CARVALHO GALVAO, 

ALTAXERXES CARVALHO, JOSÉ TEODORO MARTINS BLASQUES, 

RUBENS ONOFRE GALVÃO, REGINA LOURDES DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, sanar a 

irregularidade existente quanto aos CEPs não indicados na inicial, 

conforme Resolução nº 021/2011/TP, que segue parcialmente transcrita, 

para possibilitar a citação via postal: "RESOLUÇÃO N.º 021/2011/TP 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de indicar na petição inicial protocolada no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso o número do 

Cadastro de Pessoas Físicas ou Jurídicas, o Registro Geral e o Código de 

Endereçamento Postal. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o princípio da celeridade processual, consagrado pelo 

inciso LXXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal; (...) RESOLVE: Art. 1º 

O advogado ou a parte, quando postular em causa própria ou em qualquer 

ação judicial, deverá consignar na petição inicial o número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF ou o número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como o endereço 

completo, incluindo o Código de Endereçamento Postal, dos litigantes. (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201780 Nr: 16150-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLARTERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. ORGAN FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A, MARIA CRISTINA BERTO KUESTER - 

OAB:131936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de diligências junto ao 

sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requer o 

que entender de direito ao prosseguimento do cumprimento de sentença 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo para manifestação do exequente, inerte, cumpra-se as 

demais determinações da decisão de fl. 111/v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121774 Nr: 901-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ZANELLA SCALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 oportunize-se nova indicação de bens pelo exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125804 Nr: 4765-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFM, APM, SHIRLEY LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE LUIZ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$149,12REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135793 Nr: 5997-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos,

Oficie-se ao CRI de Tangará para que informe o numero da matricula do 

imóvel localizado na Av Matogrosso 502-W Lote 2 quadra 12,.

Após oportunize-se contraditório e então conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15127 Nr: 1038-65.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA NEUMANN DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERENTE, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 14,80,devendo este 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2785 Nr: 853-32.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO MARQUES DA SILVA - 

OAB:16.811, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:27.171/PR, EDGAR 

KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, através de seu advogado, 

para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 14,80,devendo este 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323949 Nr: 21767-82.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ROBERTO DA SILVA LIRA, VINICIUS 

GONÇALVES DE ALMEIDA SANTOS, WANDERLEY NICOLAU PARADIUC, 

JUVAN BISPO FREIRE, JEFERSON BOTELHO DA SILVA, ADENIR LOPES 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Wanderley Nicolau Paradiuc, Cpf: 06810966161, Rg: 

30281105 SSP MT Filiação: Aparecida Parandiuc, data de nascimento: 

04/03/1999, brasileiro(a), natural de Nova esperança-PR, solteiro(a), 

Endereço: Rua 13-A Nr 1015-W, Bairro: Jardim Italia, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Cientificando-o(s) de que decorrido o prazo 

sem resposta, será nomeado para oferecê-la o Defensor Publico atuante 

nesta Comarca.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 21767-82.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 323949.

Vistos etc.

 1) Atenta aos autos, vislumbro que já houve tentativa de citação/intimação 

do réu Wanderley Nicolau Parandiuc no endereço acostado pelo Ministério 

Público às fls. 198/198 verso, conforme mandado de fls. 168, razão pela 

qual, INDEFIRO o pleito ministerial supra mencionado e, na esteira da 

manifestação ministerial de fls. 170, CUMPRA-SE a determinação contida 

no item “5” de fls. 173 verso e CITE-SE o acusado Wanderley Nicolau 

Parandiuc pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

 2) Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH para que, no prazo 

de cinco (05) dias, informe a este Juízo se o réu Wanderley se encontra 

segregado em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso.

 3) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar. CUMPRA-SE.

4) Outrossim, POSTERGO a análise do pleito de suspensão do processo e 

do curso do prazo prescricional quanto aos denunciados Adenir Lopes 

Teixeira e Juvan Bispo Freire, para após a manifestação do Ministério 

Público de que trata o item “3” da presente.

 5) D’outra banda, INTIME-SE o advogado subscritor da resposta à 

acusação de fls. 179/179 verso, Dr. Marcos Rogério Mendes para, no 

prazo de cinco (05) dias, trazer aos autos o imprescindível instrumento de 

procuração outorgado pelo réu Vinícius Gonçalves de Almeida Santos, 

regularizando a representação processual, sob as penas da lei.

6) Por fim, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 19 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323949 Nr: 21767-82.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ROBERTO DA SILVA LIRA, VINICIUS 

GONÇALVES DE ALMEIDA SANTOS, WANDERLEY NICOLAU PARADIUC, 

JUVAN BISPO FREIRE, JEFERSON BOTELHO DA SILVA, ADENIR LOPES 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057

 INTIME-SE o advogado subscritor da resposta à acusação de fls. 179/179 

verso, Dr. Marcos Rogério Mendes para, no prazo de cinco (05) dias, 

trazer aos autos o imprescindível instrumento de procuração outorgado 

pelo réu Vinícius Gonçalves de Almeida Santos, regularizando a 

representação processual, sob as penas da lei

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 335119 Nr: 3405-95.2020.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA, 

MAYKSON DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DA SILVA MENOLI - 

OAB:26849/O

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

62/63:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, 

apresentado pelo custodiado Alessandro Alvarenga de Oliveira, 

notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se 
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encontra.2)CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.Tangará da Serra, 19 de março de 

2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242763 Nr: 11021-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDREIA RICARDO, Cpf: 01256126136, 

Filiação: Joselia da Silva Ricardo e Antonio Ricardo, data de nascimento: 

02/02/1978, brasileiro(a), natural de Santo Antonio da Platina-PR, 

convivente, encadernadora, Telefone 9987 - 3375. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado subtraiu pra si ou pra outrem, coisa alheia 

móvel sendo denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código 

Penal.

Despacho: Autos nº: 11021-29.2017.811.0055.Código Apolo nº: 

242763.Vistos etc.1)Atenta aos autos, considerando que a ré Andreia 

Ricardo não foi encontrada para ser pessoalmente citada, conforme 

certidão de fls. 33, bem como, não foi possível encontrar novo endereço 

em nome da acusada, DEFIRO integralmente a manifestação do Parquet 

acostada às fls. 34, razão pela qual, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 

1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE a mencionada ré pela via 

editalícia, fixando-se o prazo de quinze (15) dias, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO-SE, 

ainda, que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.2)Uma vez procedida à 

citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos) para que, no prazo de cinco (05) dias, informe a este Juízo se a 

ré se encontra segregada em alguma unidade prisional do Estado de Mato 

Grosso.3)Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar.4)Após, CONCLUSOS para 

deliberação.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 11 de março de 2020.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249186 Nr: 15939-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELIA MENDES FERREIRA, Cpf: 

68339941291, Rg: 514587954, Filiação: Cicera Mendes Ferreira, data de 

nascimento: 02/10/1975, brasileiro(a), natural de Barra do Corda-MA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: A denunciada, com consciência e vontade, expôs a 

perigo a vida ou a saúda da vítima para fins de educação abusando de 

meios de correção ou disciplina, também ofendeu a integridade corporal 

das vítimas e ameaçou com palavras de causar-lhe mal injusto ou grave, 

sendo denunciada como incursa no artigo ART. 136, § 3º C/C ART. 129, § 

9 (POR 2 VEZES) C/C ART. 147, "CAPUT" C/C ART. 61, II, "E" (POR 2 

VEZES) TODOS DO CP EM CONCURSO MATERIAL

Despacho: Autos nº: 15939-76.2017.811.0055.Código Apolo nº: 

249186.Vistos etc.1)Atenta aos autos, considerando que a ré Célia 

Mendes Ferreira não foi encontrada para ser pessoalmente citada, 

inclusive, por várias oportunidades, conforme se constata às fls. 80, fls. 

89 e fls. 92 verso, DEFIRO integralmente a manifestação do Parquet às fls. 

81/81 vrso, razão pela qual, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, 

ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE a acusada pela via editalícia, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias, para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.2)Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH 

(Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo 

de cinco (05) dias, informe a este Juízo se a ré se encontra segregada em 

alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso.3)Em caso de 

transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e, considerando que o MPE já se manifestou às fls. 81/81 verso, 

FAÇAM-ME os autos CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE.Tangará 

da Serra, 16 de março de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250313 Nr: 16898-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYARA DA SILVA, Cpf: 05282360160, 

Rg: 2551080-0, Filiação: Genita Antonio da Silva e Jose Carlos da Silva, 

data de nascimento: 14/02/1995, brasileiro(a), natural de Tangara da 

Serra-MT, solteiro(a), babá. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: A denunciada foi autuada em flagrante delito por estar 

com um celular roubado, sendo denunciada como incursa no artigo 180, 

caput, do Código Penal.

Despacho: Autos nº: 16898-47.2017.811.0055.Código Apolo nº: 

250313.Vistos etc.1)Atenta aos autos, considerando que a ré Mayara da 

Silva não foi encontrada para ser pessoalmente citada, conforme certidão 

de fls. 47, bem como, não foi possível encontrar novo endereço em nome 

da acusada, DEFIRO integralmente a manifestação do Parquet acostada às 

fls. 34, razão pela qual, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos 

do Código de Processo Penal, CITE-SE a mencionada ré pela via editalícia, 

fixando-se o prazo de quinze (15) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO-SE, ainda, que na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
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intimação, quando necessário.2)Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à 

SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, 

no prazo de cinco (05) dias, informe a este Juízo se a ré se encontra 

segregada em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso.3)Em 

caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar.4)Após, CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE.Tangará 

da Serra, 11 de março de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258136 Nr: 23337-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME DAMIÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COSME DAMIÃO GOMES, Cpf: 

04257874198, Rg: 22494227, Filiação: Ana Maria Gomes, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado expôs a perigo a saúde de seu enteado, 

pessoa menor de 14 anos, abusando de meios de correção e disciplina 

sendo denunciado como incurso no artigo 136, §3º do Código Penal.

Despacho: Autos nº: 23337-74.2017.811.0055.Código Apolo nº: 

258136.Vistos etc.1)RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em 

Juízo, vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, pois, descreve fato que, em princípio, configura crime, 

cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos 

documentos carreados nos autos de inquérito policial em anexo. Portanto, 

COMUNIQUE-SE ao distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos 

do art. 965, III, art. 966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.2)Ademais, 

considerando que o réu não foi encontrado no endereço declinado nos 

autos, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de 

Processo Penal, CITE-SE o acusado Cosme Damião Gomes pela via 

editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias.2.1)Uma vez 

procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça 

e Direitos Humanos) para que, no prazo de cinco (05) dias, informe a este 

Juízo se o réu se encontra segregado em alguma unidade prisional do 

Estado de Mato Grosso.2.2)Em caso de transcurso do prazo consignado 

no item “2” sem a apresentação de resposta, OUÇA-SE o Parquet a 

respeito.3)COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe, nos termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2020.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266884 Nr: 29784-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA TEODORO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANIA TEODORO DE MORAIS, Cpf: 

35308958149, Rg: 0515135, Filiação: Idalina Teoodor de Morais e Valdes 

Antonio de Morais, data de nascimento: 12/12/1967, brasileiro(a), natural 

de Mineiros-GO, solteiro(a), Telefone 65 99975 6852. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: A denunciada ameaçou causar mal injusto e grave à 

vítima, sendo denunciada como incurso no artigo 147, caput, do Código 

Penal.

Despacho: Autos nº: 29784-78.2017.811.0055.Código Apolo nº: 

266884.Vistos etc.1)RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em 

Juízo, vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, pois, descreve fato que, em princípio, configura crime, 

cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos 

documentos carreados nos autos de inquérito policial em anexo, mormente 

por se encontrar a condição objetiva de procedibilidade consistente na 

representação juntada às fls. 10. Portanto, COMUNIQUE-SE ao distribuidor 

e aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 966 e 1.373, 

inciso II e III, todos da CNGC/MT.2)Ademais, considerando que o réu não 

tem endereço declinado nos autos, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 

1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE a acusada Silvania 

Teodoro de Morais pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze 

(15) dias para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) 

dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.2.1)Uma vez procedida à 

citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos) para que, no prazo de cinco (05) dias, informe a este Juízo se a 

ré se encontra segregada em alguma unidade prisional do Estado de Mato 

Grosso.2.2)Em caso de transcurso do prazo consignado no item “2” sem a 

apresentação de resposta, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar.3)COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia 

aos órgãos de praxe, nos termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 11 de março de 2020.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223790 Nr: 13141-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEINE ROBERTA SANDRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEINE ROBERTA SANDRIN, Rg: 

001846689, Filiação: Sueli Sandrin, data de nascimento: 20/10/1992, 

brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: A denunciada expôs a perigo a vida ou a saúde de 

pessoa sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de 

educação, abusando de meios de correção ou disciplina além de injuriar 

as vítimas e ameaçar por palavras, sendo denunciada como incurso nos 

artigos 136, §3º c.c. 140, §3º c.c. 147, caput c.c 61, II, "h", todos do 

Código Penal, em concurso material.

Despacho: Autos nº: 13141-79.2016.811.0055.Código Apolo nº: 

223790.Vistos etc.1)Atenta aos autos, considerando que a ré Jeine 

Roberta Sandrin não foi encontrada para ser pessoalmente citada, 

conforme se constata às fls. 79 verso e 82 verso, DEFIRO integralmente a 

manifestação do Parquet de fls. 84, razão pela qual, nos termos do art. 

361 c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE e 

INTIME-SE a ré pela via editalícia, fixando-se o prazo de quinze (15) dias, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO-SE, ainda, que na resposta, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.2)Uma 

vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo de cinco (05) dias, informe 

a este Juízo se a ré se encontra segregado em alguma unidade prisional 

do Estado de Mato Grosso.3)Em caso de transcurso do referido prazo 

sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE e OUÇA-SE o Parquet a 

respeito.4)Empós, CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE.Tangará da 

Serra, 16 de março de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277835 Nr: 7288-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMÃO RODRIGUES CAJADO, Cpf: 

00910159360, Rg: 1463413, Filiação: Francisca Suzana da Silva e 

Lourenço Rodrigues Cajado, data de nascimento: 29/11/1939, brasileiro(a), 

natural de Miguel Alves-PI, viuvo(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: A denunciada com consciência e vontade, praticou atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima sendo denunciada 

como incursa no artigo 217-A, caput, do Código Penal.

Despacho: Autos nº: 7288-21.018.811.0055.Código Apolo nº: 

277835.Vistos etc.1)Atenta aos autos, considerando que o réu Simão 

Rodrigues Cajado não foi encontrado para ser pessoalmente citado, 

conforme se constata às fls. 44, DEFIRO integralmente a manifestação do 

Parquet acostada às fls. 46, razão pela qual, nos termos do art. 361, c/c 

art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE o mencionado 

réu pela via editalícia, fixando-se o prazo de quinze (15) dias, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO-SE, ainda, que na resposta, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.2)Uma 

vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo de cinco (05) dias, informe 

a este Juízo se o réu se encontra segregado em alguma unidade prisional 

do Estado de Mato Grosso.3)Em caso de transcurso do referido prazo 

sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos 

ao Ministério Público para se manifestar.4)Após, CONCLUSOS para 

deliberação.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 11 de março de 2020.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289580 Nr: 16713-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN IANAI CRUZ CARDOSO, VILMAR 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LORAN IANAI CRUZ CARDOSO, Filiação: 

Eva Maria e Geremias Cardoso, data de nascimento: 03/05/1999, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado juntamente com outros réus, com 

consciência e vontade portavam, transportavam e mantinham sob sua 

guarda armas sem autorização e em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar, sendo denunciado como incurso no artigo 14, caput, da 

Lei 10.826/03 c.c artigo 244-B, caput, do ECA, em concurso material.

Despacho: Autos nº: 16713-72.2018.811.0055.Código Apolo nº: 

289580.Vistos etc.1)Atenta aos autos, considerando que o réu Loran Ianai 

Cruz Cardoso não foi encontrado para ser pessoalmente citado, conforme 

se constata às fls. 55, DEFIRO integralmente a manifestação do Parquet 

acostada às fls. 60, razão pela qual, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 

1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE o mencionado réu pela 

via editalícia, fixando-se o prazo de quinze (15) dias, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO-SE, 

ainda, que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.2)Uma vez procedida à 

citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos) para que, no prazo de cinco (05) dias, informe a este Juízo se o 

réu se encontra segregado em alguma unidade prisional do Estado de 

Mato Grosso.3)Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar.4)No mais, no que tange ao acusado Vilmar 

Ferreira da Costa, considerando que foi pessoalmente citado (fls. 59), 

NOMEIO a Defensoria Pública para que, no prazo legal, apresente a 

respectiva resposta, notadamente diante da hipossuficiência do 

réu.5)Após, CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE.Tangará da 

Serra, 11 de março de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298289 Nr: 23398-95.2018.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA, EUDES 

DANILO CARVALHO DA LUZ, EVERTON APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUDES DANILO CARVALHO DA LUZ, Cpf: 

06090404136, Rg: 2681503-6, Filiação: Edneia Carvalho e Domingos Rosa 

da Luz, data de nascimento: 17/02/1998, brasileiro(a), natural de Mirassol 

do Oeste-MT, solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado com consciência e vontade, recebeu, 

conduziu e transportou, em proveito próprio e alheio que sabia ser produto 

de crime e sendo assim foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, 

do Código Penal.

Despacho: Autos nº: 23398-95.2018.811.0055.Código Apolo nº: 

298289.Vistos etc.1)À vista da manifestação do Parquet acostada às fls. 

113/113 verso, DEPREQUE-SE a realização da audiência de oferecimento 

do benefício da suspensão condicional do processo, a CITAÇÃO, bem 

como, INTIMAÇÃO do réu Luan de Assunção Silva ao Juízo da Comarca 

de Rosário Oeste/MT (endereço acostado às fls. 114), CONSIGNANDO 

que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.2)No caso de o réu Luan não ser 

encontrado no endereço acostado no item “1”, com o aporte da missiva, 

OUÇA-SE o Parquet a respeito.3)No que atina ao réu Eudes Danilo 

Carvalho da Luz, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do 

Código de Processo Penal, CITE-SE e INTIME-SE pela via editalícia, 

fixando-se o prazo de quinze (15) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.4)Uma vez procedida à citação pela via editalícia, em caso de 

inércia do referido réu, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo de cinco (05) dias, informe 

a este Juízo se o réu Eudes Danilo Carvalho da Luz se encontra 

segregado em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso.5)Em 

caso de transcurso do prazo fixado no edital sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e, por consequência, OUÇA-SE o Parquet a 

respeito.6)Após, CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE. Tangará da 

Serra, 12 de março de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 18 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOS SANTOS SABINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001138-36.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:WILLIAN DOS 

SANTOS SABINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/09/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

29419964 em favor do exequente, devendo o valor bloqueado no ID 

29139550 ser levantado em favor do executado. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001118-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

FERNANDA GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 
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necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001120-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA DA SILVA DOMINGUES (EXECUTADO)

CRISTIANO MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Citem-se e 

intimem-se os devedores executados por correspondência (art. 247 c.c. 

art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001320-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valdomiro Torres (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AIRTON FIDELIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SOARES DOS REIS (REQUERIDO)

ADRIANO LAUDELINO GONCALVES (REQUERIDO)

LUDILENE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

MARCELA SOARES DOS REIS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado dos 

reclamados Paulo Henrique Soares dos Reis e Ludilene Souza da Silva, via 

sistemas SIEL/TRE-MT, INFOJUD, BACENJUD e CAGED. Com as 

informações (extrato anexo), intime-se o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001125-37.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DIONEI FORKUSCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 
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respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

19 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ EUCLIDES FERMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(15 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001129-74.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVERTON REDEZ JUNQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

19 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001131-44.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE NEPONOCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

19 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001135-81.2020.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

19 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000857-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO TOGO SHIMOSAKO (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERTUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos Juizados Especiais a citação por edital é possível, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante e, especialmente, do FONAJE, 

porém apenas nos processos de execução. No entanto, não tem 

cabimento quando se trata de processo de conhecimento, em razão da 

expressa proibição do art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/1995. Assim, INDEFIRO 

o pedido de ID 30335033. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000578-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

19 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - 842.270.521-49 

(REPRESENTANTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIKE MURARA (INTERESSADO)

JOAO ROBERTO CARDOSO DE LIMA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há como acolher o pedido formulado no termo de audiência, 

para que a citação encaminhada ao Sr. João Roberto Cardoso de Lima se 

estenda à reclamada Monike Murara pelo simples fato de serem casados. 

Ainda que seja possível, na forma do entendimento jurisprudencial 

consubstanciado no Enunciado 5 do FONAJE, que a citação seja efetivada 
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mediante a entrega do ato com simples identificação do recebedor, 

evidente que tal entendimento só pode ser aplicado quando expedido o ato 

de citação. Assim, considerando que não houve a regular 

citação/intimação da Sra. Monike, expeça-se nova carta de citação, 

citando-se também a reclamada Monike e intimando-se todas as partes 

para comparecimento.. Designe-se nova data para audiência de 

conciliação. Quanto ao pedido de decretação de revelia do reclamado 

João, será apreciado quando do julgamento do feito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010750-88.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR ANTONIO CADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A providência pleiteada no ID 30337826 já foi atendida por este 

juízo, conforme despacho do ID 13028462. Cumpra-se o referido 

despacho. Intimem-se. Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONCALVES MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, INFOJUD, BACENJUD e CAGED. 

Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas 

ao Juízo, indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas 

elencadas pela reclamante. Com as informações, intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDUINO LIDIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, INFOJUD, BACENJUD e CAGED. 

Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas 

ao Juízo, indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas 

elencadas pela reclamante. Com as informações, intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA FERNANDA KUNST BALCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL REIS CORREIA (REQUERIDO)

J. R. CORREIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

ZILMA APARECIDA GONCALVES OAB - MT5150-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando o julgamento proferido pela E. Turma Recursal nos 

autos do Processo n° 1000510-81.2019.8.11.0055 (desconsideração da 

personalidade jurídica), DEFIRO o pedido do ID 30333875, para determinar 

o levantamento da penhora e depósito levada a efeito no auto do ID 

27225718. Intime-se o exequente para no prazo de 10 (dez) dias requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 18 de março de 2020 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SAUBERLICH JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-90.2019.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CAVALLARI 32589115172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 10 dias. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LUPPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA OAB - MT0003013A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 30308409, para que a reclamante cumpra o 

despacho do ID 29513209, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direiro

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FELIX DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARA DE OLIVEIRA CURBANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em relação ao veículo Fiat/Palio Fire 2014/2015 – Placa OBO8841, 

não é possível o atendimento da providência solicitada no ID 30195657. 

Tratando-se de bem móvel sobre o qual pende clausula de alienação 

fiduciária fica vedada a inserção de restrição, tendo em vista o que dispõe 

o art. 7º-A, do Dec. Lei nº 911/1969. Conforme a remansosa 

jurisprudência, não é possível, em casos dessa estirpe, que a restrição 

recaia sobre o próprio veículo, mas apenas sobre os direitos a ele 

relativos, conforme já deferido por este Juízo no ID 29445080. Assim, 

INDEFIRO o pedido em questão. No que se refere ao veículo GM/Chevrolet 

C10 1972/1972 – Placa JYW9895 descrito no ID 29445971, considerando 

que não existe restrição pendente, cumpra-se a última parte da decisão de 

ID 29445080. Outrossim, considerando que o exequente aceitou o bem 

oferecido a penhora, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do 

bem indicado no ID 29445971, ficando constituído no mesmo ato o 

executado como depositário. Procedida a penhora, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre uma das hipóteses previstas 

nos artigos 876 e ss, do CPC, requerendo o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACILDA MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 30189311. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002426-53.2019.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIONE NATALICIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para que seja analisado pedido de penhora on line, necessário se 

faz a apresentação de demonstrativo atualizado do débito. Assim, 

INTIME-SE o exequente para manifestar no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-87.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI LEMOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido formulado pelo reclamante e determino a majoração 

da multa anteriormente aplicada para o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o máximo equivalente a 20 salários mínimos. Intime-se a 

reclamada para cumprimento da medida, nos termos da decisão do ID 

28185595. Sem prejuízo, certifique-se eventual decurso de prazo para 

contestação, intimando-se o reclamante para manifestação no prazo de 5 

dias, com posterior conclusão para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA HELENA SCHOLZE UHLMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as informações do ID 29950574, designe-se nova 

data para audiência de conciliação. Cite-se/intime-se nos endereços ali 

informados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002041-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS GONCALVES PALMEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há como declarar que houve a citação/intimação do 

reclamado, uma vez que na correspondência anexada no ID 27875350, 

embora conste a identificação do recebedor, esta marcada a informação 

“mudou-se”. Assim, é possível concluir que o reclamado não reside mais 

naquele endereço e sim a pessoa que assinou o recebimento do AR. Para 

que não haja possibilidade de nulidade do ato, determino que seja 

expedida nova citação/intimação para o reclamado, naquele mesmo 

endereço, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça. Sem prejuízo, 

considerando a petição do ID 29940169, expeça-se citação/intimação 

também para o endereço ali informado. Designe-se nova data para 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS LEONARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Da análise dos fatos vertidos na petição inicial, é possível que 

seja desnecessária a produção de provas em audiência, a depender do 

teor da resposta do reclamado. Assim, antes de deliberar sobre a 

instrução processual, determino a intimação do reclamado, por meio de 

seus i. patronos, a fim de que, em 15 (quinze) dias, apresente 

contestação, sob pena de confissão e revelia. Com a defesa, intime-se o 

reclamante para manifestação pelo mesmo prazo. Após, conclusos para 

deliberações quanto à instrução ou julgamento antecipado do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINETE SANTANA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo, porém pelo prazo de 

apenas 30 dias, que é o suficiente para a finalidade pretendida pela 

reclamante. Findo o prazo de suspensão, deverá a parte reclamante se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao 

regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Caso não haja manifestação, certifique-se e venham 

os autos conclusos para extinção. Caso haja manifestação, conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para promover diligência via Sistema CAGED a fim 

de que seja localizado vinculo empregatício do reclamado. Com o resultado 

da diligência (extrato anexo) intime o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002340-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUIM DAS CHAGAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

qual o endereço onde se encontram os bens passíveis a penhora, 

consignando que a omissão caracterizará ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, 

sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e material (Art. 

774, do CPC). Com o endereço, CUMPRA-SE nos termos da segunda parte 

da decisão do Id 16039979. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JENUARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Apesar de ainda não ter ocorrido penhora, não vislumbro 

obstáculo para designação de audiência de conciliação, tendo em vista a 

latente possibilidade de acordo. DESIGNE-SE data para realização de 

audiência de conciliação. Caso não haja composição amigável em 

audiência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender cabível, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE FIRMINO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido do ID 30186239. Intime-se o reclamante para no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos originais das referidas 

certidões em cartório. Com a juntada, considerando a manifestação do 

Estado no Id 30186239, cumpra-se na íntegra a decisão doe Id 26667549. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA APARECIDA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, INFOJUD, BACENJUD e CAGED. 

Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas 

ao Juízo, indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas 

elencadas pela reclamante. Com as informações, intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002055-89.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALLANA BONAFE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, INFOJUD, BACENJUD e CAGED. 

Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas 

ao Juízo, indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas 

elencadas pela reclamante. Com as informações, intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002058-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIZ RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas INFOJUD, BACENJUD e CAGED. Tendo em vista a 

utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Juízo, indefiro o 

pedido de expedição de ofícios às empresas elencadas pela reclamante. 

Deixo de proceder buscas junto ao SIEL (TRE-MT), uma vez que para o 

atendimento da medida há a necessidade de informar, além data de 

nascimento, o nome da mãe do requerido ou número do título de eleitor, a 

fim de instruir a diligência. Com as informações, intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANY DIAS PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, INFOJUD, BACENJUD e CAGED. 

Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas 

ao Juízo, indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas 

elencadas pela reclamante. Com as informações, intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON DE CARVALHO SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, INFOJUD, BACENJUD e CAGED. 

Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas 

ao Juízo, indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas 

elencadas pela reclamante. Com as informações, intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON ITALO DANTAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, INFOJUD, BACENJUD e CAGED. 

Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas 

ao Juízo, indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas 

elencadas pela reclamante. Com as informações, intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIAN TAISSON ABREU DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, INFOJUD, BACENJUD e CAGED. 

Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas 

ao Juízo, indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas 

elencadas pela reclamante. Com as informações, intime-se o reclamante 
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para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINEIA SOARES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas INFOJUD, BACENJUD e CAGED. Deixo de proceder 

buscas junto ao SIEL (TRE-MT), uma vez que para o atendimento da 

medida há a necessidade de informar o nome da mãe e da data de 

nascimento do requerido ou número do título de eleitor, a fim de instruir a 

diligência. Com as informações, intime-se o reclamante para, no prazo de 

10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-09.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DOS SANTOS REGUERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do CPF do reclamando, defiro o pedido 

do ID 30132872 para promover buscas nas ferramentas que é possível a 

localização de endereço, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD e CAGED. 

Deixo de proceder buscas junto ao SIEL (TRE-MT), uma vez que para o 

atendimento da medida há a necessidade de informar o nome da mãe e da 

data de nascimento do requerido ou número do título de eleitor, a fim de 

instruir a diligência.Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas 

disponibilizadas ao Juízo, indefiro o pedido de expedição de ofícios às 

empresas elencadas pela reclamante. Com as informações, intime-se o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006607-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA DA SILVA RIBEIRO MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do CPF do reclamando, defiro o pedido 

do ID 30132878 para promover buscas nas ferramentas que é possível a 

localização de endereço, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD e CAGED. 

Deixo de proceder buscas junto ao SIEL (TRE-MT), uma vez que para o 

atendimento da medida há a necessidade de informar o nome da mãe e da 

data de nascimento do requerido ou número do título de eleitor, a fim de 

instruir a diligência. Com as informações, intime-se o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002011-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO EDSON DA SILVA RAIMUNDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 30196696. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DA SILVA SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 30203102. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 30211868. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001813-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ALVES DE BORBA (EXECUTADO)

SOLANGE FARIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001863-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo, porém pelo prazo 

máximo de 30 dias, que será suficiente à finalidade pretendida pelo 

exequente. Findo o prazo ora assinalado a parte reclamante se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Caso não haja manifestação, certifique-se e venham 

os autos conclusos para extinção. Caso haja manifestação, conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002381-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO BENEDETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES E AFFONSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A providência requerida no ID 30249220 já foi atendida por este 

juízo, conforme extrato juntado no ID 21177610. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES ROBERTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PORTELLA GAONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 
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prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAL DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 536, do Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor a cumprir o julgado, promovendo o necessário ao cumprimento do 

ato descrito na sentença, desocupando o imóvel voluntariamente no prazo 

de 30 dias. Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, expeça-se 

mandado para imissão do reclamante na posse do imóvel, consignando-se 

que, se necessário, poderá ser observado o disposto no art. 536, 

parágrafo 1º, do CPC, em especial o concurso da força policial, o que 

desde logo fica autorizado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 20 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAL DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 536, do Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor a cumprir o julgado, promovendo o necessário ao cumprimento do 

ato descrito na sentença, desocupando o imóvel voluntariamente no prazo 

de 30 dias. Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, expeça-se 

mandado para imissão do reclamante na posse do imóvel, consignando-se 

que, se necessário, poderá ser observado o disposto no art. 536, 

parágrafo 1º, do CPC, em especial o concurso da força policial, o que 

desde logo fica autorizado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 20 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER APARECIDO MORAIS PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REU)

 

PROCESSO n. 1001140-06.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CLEBER 

APARECIDO MORAIS PESSOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/09/2020 Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001141-88.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FABRICIO 

SOUZA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIRIAN CARVALHO 

DE SOUZA, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, RODRIGO 

ALBERTASSE SALES POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/09/2020 Hora: 16:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-73.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)
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PROCESSO n. 1001142-73.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FABRICIO 

SOUZA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIRIAN CARVALHO 

DE SOUZA, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, RODRIGO 

ALBERTASSE SALES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 17/09/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1001143-58.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FABRICIO 

SOUZA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIRIAN CARVALHO 

DE SOUZA, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, RODRIGO 

ALBERTASSE SALES POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 17/09/2020 Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O executado juntou comprovante de pagamento datado do dia 

31/01/2020, manifestando discordância ao cálculo apresentado pelo 

exequente, argumentando que o deposito judicial interrompe a mora do 

devedor. O exequente mostrou-se desfavorável ao pedido, arguindo que 

transcorrido o prazo sem manifestação, resta precluso o prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual devida a aplicação 

da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC. A interpretação sistemática dos 

dispositivos legais que regem a matéria (art. 523, §1º, e art. 526, do CPC) 

permite concluir que a incidência da multa de 10%, na fase de 

cumprimento de sentença, somente passa a ocorrer quando não há 

pagamento voluntário da condenação fixada em quantia certa, no prazo de 

15 dias, nada dispondo sobre a comprovação obrigatória do respectivo 

pagamento. No caso dos autos, verifica-se que o executado foi intimado 

para o cumprimento da obrigação em 16/12/2019 e, considerando que 

tinha 15 dias para satisfazer o débito, o decurso do prazo se deu em 

05/02/2020. Analisando o documento juntado no ID 29348641 observa-se 

que o depósito foi efetuado no dia 31/01/2020, ou seja, dentro do prazo 

estabelecido para o pagamento da obrigação. Assim, eventual omissão em 

trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial, dentro do prazo 

legal, não impõe ao devedor o ônus do artigo 523, do CPC, eis que a 

quitação voluntária do débito, por si só afasta a incidência da penalidade. 

Desse modo descabida a incidência da multa, na medida em que só tem 

pertinência em caso de inércia do devedor, o que não ocorreu. Cabe 

pontuar que o comprovante de depósito fora juntado aos autos com 

apenas 13 dias de atraso, não caracterizando pretensão resistida da 

devedora em cumprir a obrigação que lhe assistia e, tampouco, o seu 

descumprimento. Diante do exposto, incabível a aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º, do CPC. Intime-se a exequente para, no prazo de 

10 dias, juntar demonstrativo atualizado do valor executado, observando 

que a atualização deverá ter como data limite o dia do depósito efetuado 

pelo executado (31/01/2020), devendo, ainda, excluir a multa prevista no 

art. 523, §1º, do CPC. Com a juntada, intime-se o executado para 

manifestação, em igual prazo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002552-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FRANCISCO DA SILVA FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Confiro ao reclamante o prazo de 5 dias para que justifique, 

inclusive com documentos, a impossibilidade de comparecimento à 

audiência de conciliação, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002552-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FRANCISCO DA SILVA FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Confiro ao reclamante o prazo de 5 dias para que justifique, 

inclusive com documentos, a impossibilidade de comparecimento à 

audiência de conciliação, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001182-89.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZIANI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Embora tenha ocorrido penhora de bens móveis (22712664), até 

a presente data não foi designada audiência de conciliação. Considerando 

que o prazo para oferecimento dos embargos em ação de execução de 

titulo extrajudicial, em procedimentos executivos do Juizado Especial Cível, 

coincide com a data da audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei 

9.099/95), determino a designação da referida audiência, nos termos da 
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decisão do ID 21342581. Os embargos e o pedido do ID 2979451 serão 

analisados somente na hipótese de não haver composição amigável entre 

as partes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 06 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Conforme requerido na petição do ID 29830197, intime-se a 

reclamada para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre o mencionado 

requerimento. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-43.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZIANI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre os embargos à execução interpostos 

pelo executado, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, 

manifestar se concorda com o bem móvel (trator Case, modelo MXM165, 

ano 2003, cor Vermelho, Chassi HCC0030206SE) oferecido à penhora. 

Deverá constar na intimação que a ausência de manifestação do 

exequente será presumida como aceitação. Havendo anuência (ou 

decorrido o prazo sem manifestação – o que será presumido como 

aceitação), expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem indicado 

pelo executado, a fim de garantir a execução, ficando constituído no 

mesmo ato o executado como depositário (art. 831 do CPC). Se positiva a 

penhora ou em caso de não aceitação pelo exequente, conclusos os 

autos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000873-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR CORREIA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILENE PENHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LORIVALDO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

WESLEY BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000674-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR GONCALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 28137772, mediante certidão nos autos. 

Após, caso nada mais seja requerido, ao arquivo com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-98.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 30027779, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006655-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1006655-56.2019.8.11.0055. REQUERENTE: FLAVIA BORGES FERREIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Sob juízo de cognição sumária, verifico a 

presença dos requisitos mínimos para concessão da tutela de urgência 

almejada. De início, cumpre consignar que é possível o controle 

jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no que tange ao mérito 

do ato, desde que estejam presentes motivos suficientemente fortes e que 

infirmem a conclusão obtida pelo agente administrativo. Perfilhamos o 

entendimento de que é necessário ampliar-se a possibilidade de controle 

jurisdicional sobre o ato administrativo, como forma de conter eventuais 

ações arbitrárias do Poder Público, ainda que estejam sob o rótulo de atos 

discricionários. Isso porque, embora discricionário, o ato administrativo 

não pode esconder eventual ilegalidade ou abuso de poder. Por isso, 

considera-se possível o controle jurisdicional sobre todos os elementos 

essenciais do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e 

objeto), à luz dos princípios que informam a atuação da Administração 

Pública, notadamente os previstos no artigo 37 da Constituição da 

República (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o controle da 

realidade (existência e suficiência) e razoabilidade (adequação, 

compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato administrativo, ou 
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seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para que haja devida e 

acertada incursão no mérito administrativo, a fim de examinar a estrita 

conveniência e oportunidade da conduta administrativa, é necessário que 

a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em juízo de cognição 

sumária não restou demonstrado. Em juízo de rasa cognição, verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência almejada 

pela reclamante neste caso concreto, tendo em vista que a decisão da 

administração pública, que indeferiu o pleito administrativo formulado pela 

reclamante, foi proferida em clara violação ao princípio da legalidade. A 

decisão em questão, que invocou a ausência de previsão do benefício em 

lei municipal, ignora a existência de outros dispositivos legais que 

autorizam o deferimento do pedido. Necessário salientar que a reclamante 

demonstra que seu filho, que é menor em tenra idade, é acometido por 

grave doença que demanda tratamento e atenção ininterruptos. Não há 

dúvida, consequentemente, acerca de sua dependência relativamente à 

genitora, ora reclamante, para o atendimento de suas necessidades 

básicas e para continuidade de seu tratamento, cuja presença e 

acompanhamento constantes é imprescindível. Em que pese a ausência de 

legislação municipal regulando o benefício pretendido pela reclamante, a 

interpretação sistemática de outros dispositivos legais e constitucionais, 

especialmente os que regem a proteção das pessoas com deficiência, 

respalda sua pretensão. Com efeito, necessário ressaltar a 

superveniência da Lei nº 13.370/16, que alterou o § 3º do art. 98 da Lei 

8.112/90, prevendo a hipótese de redução de jornada em situações como 

a narrada nos autos aos servidores públicos federais. No âmbito estadual, 

há que se fazer referência ao teor do art. 124-A da Lei Complementar 

Estadual nº 04/1990 (alterada pela Lei Complementar Estadual nº 

607/2018), garantindo o benefício em questão aos servidores públicos 

deste Estado de Mato Grosso aos servidores que possuam cônjuge, filho 

ou dependente com deficiência). Referidas normas devem ser utilizadas 

para o julgamento deste conflito, tendo em consideração a aplicação dos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia 

entre os servidores dos entes federativos. Os dispositivos legais em 

referência foram todos editados em consonância com o disposto no 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 12.146/15). E se era intenção do 

legislador federal estabelecer que é dever do Estado (lato senso) 

assegurar à pessoa com deficiência a efetivação de todos os direitos 

elencados no art. 8º e 14 do referido Estatuto, evidente que não pode a 

omissão do legislador local importar em cerceamento desses mesmos 

direitos. Além disso, é preciso observar também que o Brasil, por meio do 

Decreto nº 6.949/2009, aderiu à Convenção Internacional da Pessoa com 

Deficiência. Dessa forma, a proteção à pessoa com deficiência deve ser, 

também por esse motivo, analisada sob a ótica dos direitos e garantias 

fundamentais, conforme disposto no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal. 

Referidos direitos fundamentais, evidentemente, contemplam todo o 

tratamento e cuidados necessários que devem ser dispensados à pessoa 

com deficiência, direitos dos quais os entes federativos não podem se 

furtar em garantir. No caso concreto, a documentação acostada à inicial 

evidencia que a reclamante é genitora de uma criança com grave 

deficiência e que precisa, o máximo possível, de sua companhia, para o 

atendimento de suas necessidades mais básicas. A jurisprudência, 

inclusive do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é majoritária em 

reconhecer o direito ora pleiteado pela reclamante: REQUERIMENTO DE 

TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR REDUÇÃO DE CARGA 

HORÁRIA SEMANAL SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – 

ACOMPANHAMENTO DE MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – MEDIDA DE 

URGÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se os 

elementos apresentados nos autos do instrumento são satisfatórios a 

demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, deve 

s e r  d e f e r i d a  a  t u t e l a  a n t e c i p a d a  p r e t e n d i d a .  ( N . U 

1001955-42.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, 

Publicado no DJE 06/12/2019) MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA 

PÚBLICA ESTADUAL - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO 

DE REMUNERAÇÃO - ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL - FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO 

AUTISTA - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - 

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA 

MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 

70/2014 - INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. In casu, mesmo 

que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% 

(cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem 

redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho 

menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é 

reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência. 2. 

Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, 

aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do 

adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma 

lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, 

faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras 

fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto. 3. 

O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e 

convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às 

crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior 

interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas. (N.U 

0140617-08.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018). Também é preciso ressaltar 

que a redução de carga horária não poderá, como previsto nas normas 

aplicáveis acima descritas, em qualquer redução de remuneração. Não 

fosse suficiente a determinação legal nesse sentido, é certo que está 

demonstrada a hipossuficiência econômica da postulante, de forma que 

eventual redução dos vencimentos importaria em provável vulneração dos 

direitos da própria criança, já que a reclamante se veria privada de 

recursos importantes para o atendimento de suas necessidades básicas. 

Por fim, cumpre salientar que as normas em referência, além da 

jurisprudência aplicável à hipótese, permitem a concessão da redução de 

jornada de trabalho até o limite de 50%. Não há, no entanto, nesta sede, 

qualquer elemento que indique qual o tempo de ausência da reclamante do 

trabalho que será necessário e suficiente para o cumprimento da 

finalidade da medida, que é a dispensação dos cuidados necessários com 

o infante. Apenas a instrução processual, quiçá com a realização de 

perícias e estudo social, revelará qual a medida adequada de redução de 

jornada de trabalho que cumprirá os objetivos da lei. Assim, ausentes 

melhores elementos para, em sede de cognição sumária, determinar a 

redução nos patamares pretendidos pela reclamante, hei por bem deferir o 

pleito para redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas 

semanais, equivalentes a 06 (seis) horas diárias, sem prejuízo de 

reavaliação caso apresentadas provas que indiquem a necessidade de 

maior redução. Essa redução permitirá, de um lado, que a reclamante 

possa melhor auxiliar no tratamento e cuidados com o filho e, por outro, 

não prejudicará o serviço público desempenhado pela reclamante em 

parcela maior que a necessária. O perigo da demora está também 

evidenciado, porquanto a necessidade de acompanhamento da criança e 

constante e se protrai no tempo, de forma que a demora na concessão da 

medida poderá acarretar danos à sua saúde e bem estar. Diante do 

exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar ao Município reclamado que, no prazo de 5 

(cinco) dias, promova o necessário à redução da carga horária da 

reclamante para 30 (trinta) horas semanais, equivalentes a 06 (seis) horas 

diárias, sem qualquer prejuízo de sua remuneração. Preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015, recebo a 

petição inicial. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, 

os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 
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apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de março de 

2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KENNED JESUS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIARA CRISTINA DEBO OAB - MT0021783A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

HAMILTON CAVALLI DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-89.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA SOBRINHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, 

não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida 
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almejada. O reclamante informa que em razão de desavença comercial 

com o credor da relação jurídica originária sustou o cheque descrito na 

inicial e mesmo assim o portador do cheque (reclamado) o protestou. 

Ocorre que, nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.357/85, “as obrigações 

contraídas no cheque são autônomas e independentes”, de modo que ao 

portador/reclamado de nada importa a relação jurídica primitiva. Ou seja, 

as exceções pessoais do emitente do cheque são inopníveis ao portador, 

salvo se comprovada sua má-fé, o que não é possível vislumbrar em juízo 

de rasa cognição. Do referido dispositivo legal, verifica-se que, uma vez 

emitida a cártula, salvo comprovado conluio entre o credor e o portador da 

cártula e desde que atendidos os pressupostos de validade, é exigida a 

quantia nela descrita, não se verificando conduta abusiva do portador 

que, em caso de não pagamento, protesta o título. Referida norma, 

outrossim, vai ao encontro do disposto no artigo 25 da citada Lei que 

dispõe que: “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque 

não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com 

o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o 

adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”. No caso dos autos, 

não há prova do conluio entre o credor originário e o reclamado para 

prejudicar o reclamante. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO. DESPACHO QUE DEFERE A MEDIDA LIMINAR. CHEQUE. 

TÍTULO APRESENTADO A PROTESTO POR TERCEIRO. MÁ FÉ DO 

PORTADOR NÃO CONFIGURADA. BOA FÉ QUE SE PRESUME. 

IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS QUANTO À 

CAUSA ORIGINÁRIA DE EMISSÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA 

ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 863513-8 - União da Vitória - Rel.: Juiz 

Magnus Venicius Rox - Unânime - J. 02.05.2012) (grifos) Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que não subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, 

pela insuficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela inexistência do fumus boni iuris e periculum in 

mora. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência almejada. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

20 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000648-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES SABARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que a reclamada proceda a 

suspensão dos descontos previdenciários sobre o valor dos seus 

adicionais, alegando que referido desconto deve incidir apenas na sua 

remuneração. Decido. Para a concessão da liminar pretendida, necessária 

a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela 

final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa, 

é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em 

juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na situação em 

comento, a reclamante informa que a reclamada agiu com ilegalidade na 

medida em que está efetuando desconto previdenciário na totalidade da 

sua remuneração, ao passo que os descontos deveriam ser efetuados 

apenas no tocante ao vencimento do cargo efetivo e não sobre os 

adicionais de insalubridade e noturno. No entanto, apesar do entendimento 

jurisprudencial no sentido de que não deve incidir descontos sobre a 

vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo de 

aposentadoria, não há nada nos autos indicando que esses valores não 

integrarão os cálculos da aposentadoria da reclamante. O Superior 

Tribunal de Justiça, ao analisar a tese em debate, assim decidiu: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO - CARGO EFETIVO 

- FUNÇÃO COMISSIONADA - NÃO INCIDÊNCIA - ARTIGO 2º, INCISO I, DA 

LEI COMPLEMENTAR 202/2004 - INTERPRETAÇÃO CONFORME A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 40, PARÁGRAFOS 2º E 3º - BASE DE 

CÁLCULO - REMUNERAÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE À UTILIZADA 

PARA O CÁLCULO DA APOSENTADORIA - ORDEM CONCEDIDA. A Lei 

Complementar nº 202 de 28 de dezembro de 2004, que determina o 

desconto do percentual de 11% (onze por cento) sobre a remuneração 

total dos servidores civis e militares em atividade, deve ser interpretado 

conforme a Constituição Federal, parágrafos 2º e 3º, do artigo 40, 

impondo-se que a expressão remuneração total seja interpretada como à 

utilizada para o cálculo da aposentadoria. “Servidor público: contribuição 

previdenciária: não incidência sobre a vantagem não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao 

exercício de função ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o 

artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97).” (STF, RE 

463348, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado 

em 14/02/2006, DJ 07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 

RTJ VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288). “A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide contribuição 

previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de 
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cargo em comissão ou de função de confiança. 5. Agravo Regimental não 

provido.” (STJ, AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011) (sic) (MS 

111830/2011, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

08/03/2012, Publicado no DJE 30/03/2012) No caso em tela, não há nada 

nos autos comprovando que os valores recebidos a título de adicionais 

não serão incorporados no vencimento da reclamante quando de sua 

aposentação. Essa constatação será possível, muito provavelmente, após 

a regular formação do contraditório, não nesta sede, em juízo de cognição 

superficial. Ademais, não fosse o bastante, incide também a norma 

impeditiva emanada do §3º, do art. 300 do CPC, visto que, caso venha a 

ser deferida a medida postulada pelo reclamante, o perigo da 

irreversibilidade do provimento antecipatório é latente no caso em 

comento, já que conforme mencionado acima não há comprovação segura 

de ilegalidade praticada pela reclamada. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela insuficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela inexistência 

do fumus boni iuris e, principalmente, do periculum in mora, além da 

presença do requisito negativo consistente no perigo de irreversibilidade 

do provimento. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Recebo a petição inicial eis 

que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes 

públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER APARECIDO MORAIS PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 
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ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 20 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, alegando em síntese que 

necessita realizar hemodiálise três vezes por semana na cidade de 

Tangará da Serra e não possui condições de custear o transporte, já que 

reside no Distrito de Progresso. Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da urgência própria ao caso, o deferimento de medida 

liminar inaudita altera parte, compelindo os reclamados a disponibilizarem 

transporte da sua residência até a cidade de Tangará da Serra-MT. 

DECIDO. De plano verifico não ser o caso de deferimento da liminar 

vindicada. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Não obstante a previsão constitucional do 

principio da dignidade da pessoa humana constante em seu art. 1º, III, bem 

como o direito à vida previsto no art. 5º, da CF, tais direitos fundamentais 

não permitem a adoção de medidas, ainda que envolvam casos de saúde, 

resultem em violação ao princípio da isonomia, norma fundamental que 

também está no mesmo patamar constitucional dos demais direitos 

mencionados. E no fundo, o acolhimento da pretensão da reclamante 

importaria em claro prejuízo aos direitos de outros usuários do sistema de 

saúde. No caso, está bastante evidente o choque entre princípios 

basilares da constituição e até mesmo direitos da coletividade em face do 

direito individual ora perseguido, que devem ser resolvidos pela técnica da 

ponderação de valores. Não há dúvida de que o direito à vida é 

consagrado como o principal direito individual, já que sem a vida os demais 

direitos não podem ter fruição. Ocorre que no caso em tela não está em 

debate o direito a vida, o risco de morte ou a violação da dignidade da 

pessoa humana. O que pretende a reclamante é que os reclamados 

forneçam meio de transporte para que ela possa realizar o tratamento de 

hemodiálise sem que para tanto tenha procurado a rede pública de saúde 

ou tratamento alternativo menos dispendioso. Ou seja, a reclamante, sem 

demonstrar as razões do não acolhimento das medidas alternativas 

colocadas à disposição pela rede de saúde (em especial a disponibilidade 

da Casa de Apoio informada no ofício juntado no Id 29363786), requer que 

o poder público arque com o custeio do fornecimento de transporte 

exclusivamente para ela, o que evidentemente não é razoável e não se 

justifica. Conforme a manifestação do reclamado, há informações de que o 

Município possui apenas um veículo para atendimento a pacientes de 

média e alta complexidade e que a disponibilização exclusiva deste à 

reclamante, prejudicaria o atendimento de pelo menos outras quatro 

pessoas, que talvez necessitem até mais do serviço que a reclamante (Id 

30401780 e Id 29363786). A teoria da reserva do possível, nascida na 

Alemanha na década de 70, fundamenta a não prestação de serviços 

sociais pelo Estado em casos como este em debate, ou seja, quando não 

há recursos materiais disponíveis pelo Estado ou quando a pretensão do 

cidadão se mostra desarrazoada. Embora o requerimento formulado pelo 

reclamante seja de pequena monta comparada à receita dos cofres 

públicos, o requerimento de destinação de carro exclusivo para transporte 

do reclamante se mostra desarrazoada, já que o deferimento da medida 

pleiteada, ainda que de baixo valor, poderá e de fato irá causar desfalque 

no serviço público, comprometendo direitos fundamentais básicos de 

outros cidadãos, o que geraria, no fundo, prejuízos incalculáveis aos 

demais usuários do sistema. Dada a realidade atual demonstrada pelos 

documentos do Id 30401780 e Id 29363786, eventual determinação judicial 

no sentido pretendido pelo reclamante importaria em obrigar o Município 

reclamado à aquisição de mais um veículo, não sendo possível, neste 

momento, concluir se há disponibilidade orçamentária para tanto. Por outro 

lado, em que pese haja a possibilidade, em tese, de realocação de 

veículos da Secretaria de Saúde para o transporte do reclamante, também 

não é possível, neste momento, avaliar se e qual prejuízo decorreria para 

outros usuários e outros serviços públicos. Ademais, embora não sirva 

para regulamentar diretamente o presente caso concreto, existe na 

Portaria nº 55/99, que regulamenta sobre o Tratamento Fora do Domicílio, 

norma expressa (no artigo 1º, § 5º) no sentido de que é vedado o 

pagamento do TFD em deslocamentos menores de 50 km de distancia em 

regiões metropolitanas. Embora não se esteja diante de hipótese de TFD, é 

perfeitamente aplicável a norma ao presente caso, já que o que requer a 

reclamante é que o reclamado promova o custeio de transporte do 

reclamante de sua residência, que está localizada no Distrito de 

Progresso, até esta urbe. Assim não há falar em inaplicabilidade da teoria 

da reserva do possível em face a direitos fundamentais, uma vez que o 

que a autora pretende não é o tratamento de sua saúde, mas sim que o 

Poder Público, através de recursos financeiros públicos, custeie 

transporte exclusivo da sua residência até a esta cidade. Enfim, o caso 

em tela revela mais uma falha do poder público que viola direitos coletivos 

(direito a transporte público ou a atendimento na seara da assistência 

social), do que propriamente em falha do serviço de saúde, já que o 

tratamento da reclamante está sendo realizado pelo SUS. Nesse sentido, 

muito mais razoável que os órgãos públicos competentes (Ministério 

Público, Defensoria Pública, etc.) sejam instados para que promovam, se 

entenderem necessário e pertinente, as medidas cabíveis para solução do 

problema em caráter geral, por meio da ação coletiva aplicável à espécie, 

e não de forma individualizada. Portanto, ausentes os requisitos da tutela 

antecipada, o indeferimento da liminar é a medida que se impõe. Com 

essas razões ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a 

tutela antecipada pleiteada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não 
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obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 18 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 
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provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Em razão da conexão entre as 

causas, determino o apensamento dos Processos n º 

1 0 0 1 1 4 2 - 7 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 1 1 4 3 - 5 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5  e 

1001141-88.2020.8.11.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 20 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-73.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Em razão da conexão entre as 

causas, determino o apensamento dos Processos n º 

1 0 0 1 1 4 2 - 7 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 1 1 4 3 - 5 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5  e 

1001141-88.2020.8.11.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 20 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001143-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Em razão da conexão entre as 

causas, determino o apensamento dos Processos n º 

1 0 0 1 1 4 2 - 7 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 1 1 4 3 - 5 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5  e 

1001141-88.2020.8.11.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 20 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-61.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE MELO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, a probabilidade do direito invocado e o fundado receio de 

dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A 

probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de 
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confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível 

de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não 

devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não 

vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida 

de urgência almejada. Isso porque a reclamante informa na inicial que 

jamais contratou referida modalidade de empréstimo, no entanto, não 

anexa aos autos a cópia do contrato, tampouco justifica o motivo de não 

juntá-lo. Também não há nenhuma demonstração no sentido de que os 

descontos efetuados pelo reclamado efetivamente se tratam de margem 

consignada da modalidade de empréstimo informada na inicial, ao invés de 

empréstimo efetivamente contratado ou por uso efetivo de cartão de 

crédito. A reclamante informa que jamais solicitou cartão de crédito 

vinculado ao empréstimo efetuado, entretanto, há dúvida (já que a 

reclamante não informa o fato) se recebeu o cartão e se o utilizou. A 

simples afirmação de que foi levada a erro na contratação não é suficiente 

para emprestar a verossimilhança necessária para o deferimento da 

medida antecipatória, antes do contraditório, mormente diante da ausência 

de documentos suficientes para a convicção deste julgador. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência de contratação ou uso 

efetivo de cartão de crédito, ainda que não solicitado, a conclusão será 

pela legitimidade dos descontos efetuados. Patente, nesse passo, o perigo 

de irreversibilidade da medida. Com essas razões, não presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de urgência almejada. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 20 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, a probabilidade do direito invocado e o fundado receio de 

dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A 

probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível 

de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não 

devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não 

vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida 

de urgência almejada. Isso porque a reclamante informa na inicial que 

jamais contratou referida modalidade de empréstimo, no entanto, não 

anexa aos autos a cópia do contrato, tampouco justifica o motivo de não 

juntá-lo. Também não há nenhuma demonstração no sentido de que os 

descontos efetuados pelo reclamado efetivamente se tratam de margem 

consignada da modalidade de empréstimo informada na inicial, ao invés de 

empréstimo efetivamente contratado ou por uso efetivo de cartão de 

crédito. A reclamante informa que jamais solicitou cartão de crédito 

vinculado ao empréstimo efetuado, entretanto, há dúvida (já que a 

reclamante não informa o fato) se recebeu o cartão e se o utilizou. A 

simples afirmação de que foi levada a erro na contratação não é suficiente 

para emprestar a verossimilhança necessária para o deferimento da 

medida antecipatória, antes do contraditório, mormente diante da ausência 

de documentos suficientes para a convicção deste julgador. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência de contratação ou uso 

efetivo de cartão de crédito, ainda que não solicitado, a conclusão será 

pela legitimidade dos descontos efetuados. Patente, nesse passo, o perigo 

de irreversibilidade da medida. Com essas razões, não presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de urgência almejada. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 20 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 10/2020

Os Juízes da Comarca de Lucas do Rio Verde em atendimento às 

Portarias-Conjuntas nº 247, 249 e 255/2020, e no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência das 

PortariasConjuntas nº 249/2020 e 247/2020 e 255/2020, bem como tendo 

em vista que somente há Processo Judicial Eletrônico nos Juizados 

Especiais; RESOLVEM:

Do Ofício Cível e da Diretoria do Foro

 Art. 1º. Estabelecer que durante o horário de expediente forense, a 

comunicação com as secretarias das unidades judiciárias será realizada 
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por meio dos seguintes endereços eletrônicos (também disponibilizados no 

seguinte endereço):

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae)

Art. 2º. Estabelecer que durante o horário de expediente forense, a 

comunicação com os gabinetes das unidades judiciárias será realizada 

por meio dos seguintes endereços eletrônicos (também disponibilizados no 

seguinte endereço):

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae)

Art. 3º. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, nos 

termos das Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou 

Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido 

diretamente no email acima indicado, fazendo a análise da matéria de 

acordo com a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 04/2014, que alterou as 

competências das varas Lucas do Rio Verde (cópia anexa).

Parágrafo 1º. O email deverá ser, preferencialmente, o funcional, devendo 

conter a qualificação do advogado ou do Agente Público responsável pela 

petição, a qual deverá observar fielmente as normas processuais.

Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo email de 

encaminhamento do pedido.

 Art. 4º. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de 

urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, 

decidindo em seguida o encaminhamento que será dado à questão.

 Do Ofício Criminal

Art. 5º. Estabelecer que, durante os dias de expediente do Poder 

Judiciário, conforme Portaria nº 382/2014-PRES, ou seja, das 12 às 19 

horas, a Gestora Judiciária da quarta vara receberá os expedientes 

urgentes encaminhados pela Delegacia de Policia Civil da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, através do e-mail institucional: 

lucas.4vara@tjmt.jus.br.

 Art. 6º. Estabelecer que, durante os dias de expediente, conforme 

Portaria nº. 382/2019-PRES, ou seja, das 12 às 19 horas as partes 

poderão protocolar pedidos urgentes da quarta vara através do e-mail 

institucional: lucas.4vara@tjmt.jus.br, o qual terá a sua confirmação de 

recebimento como forma de protocolo.

 Art. 7º. Estabelecer que uma vez por semana a gestora judiciária e as 

assessoras de gabinete da quarta vara compareçam ao fórum da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, exclusivamente, para impulsionar os 

processos de réu preso, através de trabalho interno, mediante 

autorização do Presidente do Tribunal de Justiça.

 Art. 8º. Estabelecer que no dia em que as servidoras elencadas no artigo 

3º, desta portaria, estejam no Fórum, representantes da Defensoria 

Pública e do Ministério Público possam, desde que, previamente ajustado, 

retirar e entregar processos em carga.

Art. 9º. Estabelecer que os alvarás de soltura ou decisões urgentes que 

deverão ser cumpridas pelo(a) oficial(a) de justiça plantonista durante o 

prazo previsto na Portaria-Conjunta nº. 249, sejam encaminhados, através 

do e-mail funcional, ao(a) oficial(a) de justiça plantonista para o devido 

cumprimento.

 Art. 10. Estabelecer que os mandados de prisão e medidas cautelares 

sejam encaminhados a Delegacia de Policia Civil da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, através do e-mail funcional, para o devido cumprimento.

 Art. 11. Estabelecer que a gestora judiciária da quarta vara promova o 

protocolo rápido dos processos no Sistema Apolo, tão logo tenha acesso 

ao mesmo.

Da Infância e Juventude

Art. 12. Estabelecer que, durante os dias de expediente do Poder 

Judiciário, as medidas protetivas de urgência atinentes a Infância e 

Juventude, serão distribuídas excepcionalmente pelo sistema PJe.

Das Regras Gerais

Art. 13. O atendimento virtual pelos magistrados será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento por meio dos e-mails acima descritos, salvo nos casos de 

plantão judiciário forense, observando-se o Manual de Orientações para 

Realizar Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, tudo 

nos termos da Portaria-Conjunta nº 255/2020.

Art. 14. Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente 

publicadas

Art. 15. Remetam-se cópias a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Diretoria do Fórum desta Comarca, ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, Direção da Cadeia Pública desta Comarca, ao 

Ministério Público Local, a Defensoria Pública Local, ao Delegado de 

Polícia, ao Comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, ao Presidente da 

21ª Subseção da OAB/MT de Lucas do Rio Verde/MT, Tribunal de Justiça 

e Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e afixe-se no 

lugar de costume, dando publicidade à presente e ciência aos 

interessados.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de março de 2020.

Melissa de Lima Araújo Cássio Luís Furim

Juíza de Direito Juiz de Direito

Alethea Assunção Santos Cristiano dos Santos Fialho

Juíza de Direito Juiz de Direito

Gisele Alves da Silva

Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004274-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FRANCISCO KREMER (EXECUTADO)

GUSTAVO CARGNIN KREMER (EXECUTADO)

DANIELA CARGNIN KREMER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO. PRAZO 30 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004731-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

IMPULSIONE O FEITO NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003270-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILANA KARINA SILVA DOS SANTOS SANTANA OAB - RN13144 

(ADVOGADO(A))

KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS OAB - RN4867 

(ADVOGADO(A))

JULIO HENRIQUE NUNES PROTASIO DA SILVA OAB - RN5220 

(ADVOGADO(A))

 

Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde Autos n°.: 

1003270-04.2017.8.11.0045 Meritíssimo Juiz, O Ministério Público requer 

sejam as partes intimadas, a fim de que indiquem a necessidade de 

produção de prova, e caso positivo, especifique-as. Lucas do Rio Verde, 

12 de setembro de 2019. LEONARDO MORAES GONÇALVES Promotor de 

Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83532 Nr: 3024-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDILSON MILTON DE MOURA CORREA, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS, 

MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MENDES - 

OAB:11341/A-MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4427/O

 Vistos, etc.

I. Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para Cumprimento de Sentença, fazendo constar Ziláudio Luiz 

Pereira e Jean Carlos Rovaris como parte Exequente e Edilson Milton de 

Moura Correa como parte Executada, consoante decisão à fl. 101.

II. Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca do disposto às fls. 162/163, sob pena de 

arquivamento.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120376 Nr: 738-11.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ARAUJO SANTANA, DEFENSORIA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J GUEDES DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposto por Mariana 

Araújo Santana e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 

desfavor de J. Guedes da Silva ME.

Decisão às fls. 56/58, recebendo o pedido de cumprimento de sentença e 

intimando a parte Executada para efetuar o pagamento.

Consta no pedido de cumprimento de sentença às fls. 59/60, que a 

Exequente Mariana Araújo Santana requer o recebimento da quantia de R$ 

3.605,84, ao passo que a Exequente Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso postula pelo recebimento da quantia de R$ 721,16.

O Executado J. Guedes da Silva ME fora devidamente intimando à fl. 67, 

contudo quedou-se inerte quanto ao pagamento, vide certidão à fl. 68.

Despacho à fl. 73, intimando a parte Executada para indicar bens à 

penhora, sendo que devidamente intimada (fl. 76), quedou-se silente (fl. 

77).

Manifestação da parte Exequente à fl. 78, requerendo atos 

expropriatórios.

Decisão à fl. 79, determinando a inclusão do nome da parte Executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, a busca de veículos e pesquisa de ativos 

financeiros.

Comprovante de inclusão veicular de 2 (dois) automóveis à fl. 80, e 

resultado infrutífero quanto a pesquisa de ativos financeiros às fls. 81/82.

Tentada a penhora e avaliação dos veículos dispostos à fl. 80, esta restou 

infrutífera, logrando-se êxito com a penhora de um motocicleta traxx, sem 

placa, avaliada em R$ 2.700,00, vide Auto de Penhora e Avaliação às fls. 

90/91.

Manifestação da parte Exequente às fls. 99/100, pugnando pela intimação 

da parte Executada para pagamento e penhora de faturamento da 

empresa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

II. De proêmio, alterem-se os registros cartorários e o Sistema Apolo para 

“Cumprimento de Sentença”, consoante determinado à fl. 56/58, fazendo 

constar Mariana Araújo Santana e Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso como Exequentes e J. Guedes da Silva ME como Executado.

III. No tocante a intimação para pagamento, verifica-se do trâmite 

processual que esta já ocorreu e restou infrutífera, porquanto não 

realizado o devido pagamento pela parte Executada.

IV. Ademais, sem prejuízo de posterior análise acerca do pedido de 

penhora de faturamento da empresa, em consulta do Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (documento anexo), bem como pelas certidões às fls. 76 

e 92, denota-se que o regular funcionamento da empresa Executada.

V. Desta forma, determino a penhora, avaliação e remoção dos bens da 

parte Executada, devendo o Senhor Oficial de Justiça observar a 

presença dos bens postos em comércio, considerando as atividades 

econômicas desenvolvidas pela parte Executada.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VII. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de fevereiro de 2020.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 9689 Nr: 1078-09.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 Vistos, etc.

I. Trata-se de Ação de Execução proposta por Ovetril – Óleos Vegetais 

Treze Tílias Ltda em desfavor de Edilson Milton de Moura Correa.

Consta na exordial (fls. 02/06), que a parte Exequente postula pelo 

recebimento de 800 sacas de soja, tendo como origem do débito título 

judicial (fl. 33).

Decisão inicial à fl. 58, determinando a citação da parte Executada para 

satisfação da obrigação, sendo citado à fl. 75.

Nova decisão à fl. 88, declarando a nulidade da citação realizada, ante a 

divergência do procedimento legal constante da missiva anteriormente 

expedida.

A parte Executada fora devidamente citada à fl. 116, deixando transcorrer 

“in albis” o prazo, conforme certidão à fl. 117.

Mandado de busca e apreensão às fls. 140/141, com resultado infrutífero.

Manifestação da parte Exequente às fls. 142/147, postulando pela 

conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por 

quantia certa, sendo deferido às fls. 155/156.

O Executado Edilson Milton de Moura Correa fora devidamente citado à fl. 

174, tendo comparecido aos autos à fl. 176.

Às fls. 182/183, a parte Exequente postulou pela penhora de imóvel, 

matriculado sob o n. 1411 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Sorriso/MT, oportunidade em que juntou documentos às fls. 186/203, para 

fins de comprovar a propriedade pelo Executado.

Decisão à fl. 211, determinando a penhora por termos nos autos do imóvel 

indicado pela parte Exequente, consignando a necessidade de averbação 

na matrícula do citado imóvel.

Às fls. 230/231, a parte Exequente informou a impossibilidade do Cartório 

de Registro de Imóveis de Sorriso/MT em averbar a penhora (fls. 232/233), 

uma vez que o imóvel não se encontra registrado em nome do Executado, 

de modo que postulou pela indisponibilidade do imóvel, com registro na 

matrícula.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

II. De proêmio, necessário ponderar que o feito tramita desde o ano de 

2003, sendo que citado e intimado por diversas oportunidades o 

Executado Edilson Milton de Moura Correa não indicou bens a penhora e 

não realizou o pagamento.

III. Ademais, a Ação de Embargos à Execução n. 3024-98.2012.811.0045 – 

Código n. 83532 proposta pelo Executado fora julgada improcedente, e 

atualmente se encontra na fase de cumprimento de sentença, também 

sendo executado naquela, também com resultado infrutífero quanto ao 

pagamento.

IV. Nestes termos, não se pode olvidar que a execução é procedida em 

benefício do credor, o qual almeja o recebimento de dívida não paga, nos 

termos do art. 797 do Código de Processo Civil, o qual se coaduna com o 

princípio da efetividade (art. 6° do CPC), do acesso à justiça (art. 5°, 

XXXV, da CF) e da duração razoável do processo (art. 5° LXXVIII, da CF).

V. Por sua vez, os documentos às fls. 186/203 informam que o imóvel 

apesar de registrado em nome de terceiros, pertence ao Executado, 

sendo que a infidelidade do registro é fato hábil a prejudicar o próprio 

exercício do direito do credor, conforme atesta o Ofício n. 27/2019 do 
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Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, ante a impossibilidade de 

registro da penhora, vide fls. 232/233.

VI. Desta forma, considerando o histórico processual de inércia do 

Executado quanto a satisfação da obrigação, DECRETO a indisponibilidade 

do imóvel matriculado sob o n. 1411 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Sorriso/MT, nos termos requerido pela parte Exequente às fls. 230/231.

VII. Sem prejuízo do cumprimento do ato, e verificando a determinação de 

penhora à fl. 211, intime-se a parte Executada, via advogado constituído 

nos autos (fls. 176/178) para, querendo, se manifestar no prazo legal.

VIII. Após, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

IX. Cumpra-se, expedindo o necessário.

X. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112028 Nr: 4933-73.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DOS REIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos, etc.

I. Trata-se de Ação de Indenização proposta por Marilene dos Reis dos 

Santos em desfavor de Viação Lucas do Rio Verde Ltda - ME.

Com a inicial (fls. 5/15), juntou documentos às fls. 16/50.

Decisão inicial à fl. 51, deferindo o benefício da gratuidade judiciária à 

parte Autora e determinando a citação da parte Requerida.

Devidamente citada a parte Requerida apresentou contestação às fls. 

57/66, com documentos às fls. 67/104.

Impugnação às fls. 106/111.

Despacho à fl. 112, intimando as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir; ocasião em que a parte Requerida postulou pela 

produção de prova testemunhal, depoimento pessoal, prova pericial e 

prova documental, bem como solicitou o chamamento ao processo da 

segurada contratada, vide fls. 115/116; sendo que a parte Autora postulou 

pela produção de prova testemunhal e prova pericial.

Decisão saneadora às fls. 118/119, afastando a preliminar de inépcia da 

inicial, indeferindo o pedido de chamamento ao processo, fixando os 

pontos controvertidos, invertendo o ônus da prova, deferindo a produção 

probatória, determinando a realização da prova pericial e postergando a 

realização de audiência de instrução.

Nova decisão à fl. 148, revogando a nomeação do perito anteriormente 

realizada e nomeando o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual apresentou 

proposta de honorários à fl. 151.

A Requerida apresentou impugnação ao valor dos honorários periciais às 

fls. 154/156.

O Senhor Perito Dr. Guido Vaca Cespedes apresentou laudo pericial às 

fls. 162/165.

A parte Requerida apresentou impugnação ao laudo pericial às fls 

166/169, requerendo a nomeação de novo médico perito, especialista em 

ortopedia.

A Autora às fls. 170/172, concordou com o laudo pericial disposto nos 

autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

II. De proêmio, saliento que o feito fora devidamente saneado às fls. 

118/119, ocasião que restou determinada a realização de prova pericial.

III. No tocante ao laudo médico disposto nos autos, denota-se que sua 

apresentação ocorreu sem que constasse o arbitramento do valor, diante 

da impugnação ao valor dos honorários periciais às fls. 154/156 pela parte 

Requerida, nos ditames do art. 465, § 3°, do Código de Processo Civil.

IV. Nestes termos, a espontaneidade na apresentação do laudo não o 

reveste de legítima prova pericial, considerando, inclusive, a impugnação 

apresentada pela parte Requerida às fls. 166/169, a qual postula pela 

nomeação de médico ortopedista.

V. Com efeito, clarividente que a realização da prova pericial por médico 

especialista em ortopedia contribui sobremaneira para a devida elucidação 

da questão disposta na lide, razão pela qual defiro a substituição do perito 

postulada às fls. 166/169 pela parte Requerida, consoante o exposto no 

art. 468, I, do Código de Processo Civil.

VI. Com efeito, NOMEIO o Dr. Daniel Ângelo Tartari, CRM/MT 8.158, 

Ortopedista e Traumatologista, telefone: (66) 99213-3954, e-mail: 

dantartari@gmail.com, para realização da perícia médica com à parte 

Autora, sendo que a intimação deverá realizar-se via e-mail.

Porém, para melhor efetivação da prova pericial, saliento que o seu 

desenvolvimento dar-se-á na seguinte ordem, no intento de evitar 

cerceamento de defesa.

VI.1 Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, indicarem assistente técnico 

e apresentarem os quesitos, nos termos do art. 465, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

VI.2 Com o aporte aos autos das manifestações das partes, intime-se o 

Senhor Perito, para caso aceite a designação, apresentar currículo, com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2°, do Código de Processo Civil.

VI.2.1 Constando os autos com a manifestação do Senhor Perito, intime-se 

a Requerida Viação Lucas do Rio Verde Ltda – ME para no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestar acerca da proposta de honorários, já que 

arcará integralmente com os honorários periciais, vide item “XVI” da 

decisão às fls. 118/119.

VI.2.2 Saliento que havendo concordância com os valores arbitrados pelo 

Senhor Perito, deve a Requerida Viação Lucas do Rio Verde Ltda – ME 

providenciar o depósito integral do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

VI.2.3 Em caso de discordância com os valores periciais, intime-se o 

Senhor Perito para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, 

informando acerca da possibilidade de redução dos honorários periciais.

VI.2.4 Com a nova manifestação do Senhor Perito (item VI.2.3), 

venham-me os autos conclusos.

VI.3 Realizado o depósito nos autos dos honorários periciais, intime-se o 

Senhor Perito para que no prazo de 10 (dez) dias, informe por simples 

comunicação nos autos ou e-mail, dia e hora da realização da perícia, bem 

como para que no prazo de 30 (trinta) dias após a perícia, proceda com a 

confecção e consequente entrega do laudo pericial, bem como pelos 

assistentes técnicos, nos moldes do art. 417, § 2°, do Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria Judicial providenciar a regular intimação das 

partes.

VI.4 No tocante ao laudo pericial, deve o Senhor Perito guardar fiel 

observância ao art. 473 do Código de Processo Civil

VI.5 Nos ditames do art. 465, § 4°, do Código de Processo Civil, determino 

que a Secretaria Judicial proceda com liberação de 50% (cinquenta por 

cento) do valor dos honorários periciais em favor do Senhor Perito quando 

do agendamento da perícia.

VI.6 Apresentado o laudo pericial pelo Senhor Perito, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

art. 477, § 1°, do Código de Processo Civil.

VI.7 Realizado questionamento pelas partes acerca da perícia, intime-se o 

Senhor Perito para prestar os devidos esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos ditames da redação do art. 477, § 2°, do Código de 

Processo Civil.

VI.8 Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e não havendo 

esclarecimentos a serem prestados, determino que a Secretaria Judicial 

proceda com a liberação dos outros 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários periciais em favor do Senhor Perito.

VII. Caso a parte Requerida não deposite os honorários no prazo fixado, o 

ato será tido como desistência da prova pleiteada, prosseguindo o 

processo com os laudos a atestados médicos existente nos autos.

 VII. Por fim, conclusos para deliberação acerca da designação de 

audiência de instrução, nos termos do item “XXII” da decisão saneadora às 

fls. 118/119.

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IX. Às providências.

 Lucas do Rio Verde/MT, 05 de março de 2020.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87784 Nr: 1628-52.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUREN LAZZARETTI - 

OAB:6.968

 Vistos, etc.

 I. Do compulso dos autos, denota-se o aporte do laudo pericial às fls. 

315/319, tendo a parte Requerida apresentado impugnação ao exame 

pericial às fls. 320/323.

 II. Quanto a impugnação ao laudo pericial, temos que a Requerida se 

limitou a críticas formais e apresentou mais 17 (dezessete) quesitos, 

sendo que no momento oportuno apresentou quesitos às fls. 217/219 e fl. 

314v, todavia os novos quesitos estão preclusos na forma do artigo 469 

do Código de Processo Civil.

III. O posicionamento jurisprudencial é uníssono no sentido que de para 

desclassificação da perícia necessário o aporte aos autos pela parte 

Impugnante de prova robusta de incorreção do laudo pericial, não sendo 

suficiente alegações genéricas.

IV. No tocante a valoração da prova, se considerará os argumentos do 

assistente técnico (fl. 323), e as circunstâncias de fato.

 V. Acerca das provas, importante consignar que o Código de Processo 

Civil atual inaugurou novo modelo acerca da análise probatória, sendo 

substituído o princípio do livre convencimento motivado, pelo sistema de 

valoração das provas, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, 

com redação “in verbis”:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação de seu convencimento.”

VI. Desta forma, INDEFIRO a impugnação ao laudo pericial formulado pela 

parte Requerida às fls. 320/323, e em observância ao art. 477 do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado.

VII. Lado outro, considerando o disposto no item “XI” da decisão à fl. 215, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de maio de 

2020, às 14h30min.

VIII. Intime-se a parte Requerida, pessoalmente, para prestar depoimento 

pessoal, nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

 IX. Ademais, em relação a intimação pessoal da Requerida, esta será 

dispensada em caso de manifestação dos Advogados informando o 

comparecimento espontâneo, a qual intimo para tal fim desde já, 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para tanto.

X. Intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

XI. No que concerne a intimação das testemunhas da parte Requerida, 

cabe ao Advogado/Procurador que as arrolar proceder com a sua 

intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil.

XII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

XIII. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 05 de março de 2020.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39623 Nr: 4650-26.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMLM, ATDM, ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSL, RDOC, JWDPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

I. De proêmio, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo acerca do 

valor da causa, considerando a emenda disposta à fl. 35.

II. Ademais, renumerem-se os autos, consoante equívoco cometido a partir 

da fl. 130.

III. De mais a mais, verifica-se da contestação às fls. 110/112, que o 

Requerido Rodnei de Oliveira Chefer é assistido processualmente pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, de modo que 

certifique a Secretaria Judicial sua escorreita intimação acerca do 

despacho à fl. 111, ou, adote as medidas necessárias para tanto.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Lucas do Rio Verde/MT, 25 de fevereiro de 2020.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 1788-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Polita ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUZA - 

OAB:, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168/MT

 Vistos, etc.

I. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Silvana 

Polita – ME em desfavor de Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, 

com base na sentença proferida às fls. 126/133, com o seguinte 

dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de 

reintegração de posse, julgando o feito na forma do art. 269, I do CPC, com 

resolução de mérito, para o fim de determinar:

a) A POSSE EM CARÁTER DEFINITIVO E PLENA EM FAVOR DO AUTOR;

b) O AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DEVENDO INCIDIR 

APENAS OS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS DE 1,2244% AO MÊS E 

JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, ALÉM DA MULTA DE 2%.

c) A OBRIGAÇÃO PELA AUTORA DE APURAR EVENTUAL SALDO DO 

VRG, NO PRAZO DE 30 DIAS, CONSIDERANDO O VALOR DA VENDA DO 

BEM, ASSIM COMO O QUE CONSTOU EM CONTRATO, ESPECIFICAMENTE 

NA CLÁUSULA 7ª QUANTO AS DESPESAS A SEREM ABATIDAS;

d) CONDENAR A AUTORA A RESSARCIR A REQUERIDA NO VALOR DE 

R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS), RELATIVOS AO BAÚ DE ALUMÍNIO NÃO 

DEVOLVIDO (JUROS DE MORA DE 1% A.M. CONSIDERANDO O PRAZO 

DO DESPACHO DE FLS. 104) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A 

PARTIR DA APREENSÃO DO BEM, PELO INPC. E, MULTA DE 20% SOBRE 

O VALOR DA CAUSA, DEVIDAMENTE ATUALIZADA PELO INPC DESDE O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONFORME DESPACHO DE FLS. 120 E JUROS 

DE MORA DE 1% A.M. A INCIDIR TRÊS DIAS APÓS A INTIMAÇÃO DO 

DESPACHO.” (Sem grifos no original).

Considerando o conteúdo da r. sentença, a Exequente Silvana Polita – ME 

postulou pelo recebimento da quantia de R$ 58.650,59, atinente ao 

ressarcimento do valor relativo ao baú de alumínio e honorários.

Com o pedido de cumprimento de sentença, juntou cálculos às fls. 

142/145.

Decisão à fl. 146, intimando a Executada Dibens Leasing S.A. – 

Arrendamento Mercantil para pagar o débito, cuja regular intimação 

aportou aos autos à fl. 157v.

Nova decisão à fl. 160, determinando a pesquisa de ativos financeiros em 

desfavor da Executada na quantia de R$ 74.145,57, considerando o 

cálculo apresentado pela parte Exequente às fls. 151/153.

Resultado frutífero acerca do bloqueio judicial de valores às fls. 161/164, 

na quantia de R$ 74.145,57.

Certidão à fl. 167, informando a inércia da parte Executada acerca do 

bloqueio judicial.

Às fls. 168/169, manifestação da Exequente requerendo o levantamento 

da quantia de R$ 74.145,57, a liquidação dos itens “b” e “c” da sentença 

às fls. 126/133, cuja obrigação compete à parte Executada.

Manifestação da parte Executada à fl. 171, informando o depósito da 

quantia de R$ 74.145,57, e postulando pela extinção da lide, em razão do 

pagamento.
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Decisão à fl. 172, determinando o levantamento da penhora realizada às 

fls. 161/164 em favor da parte Exequente, e intimando a parte Executada 

quanto ao pedido de prosseguimento do feito realizado pela parte 

Exequente.

Manifestação da parte Executada à fl. 178 (fl. 174), informando que 

apurou o débito da parte Exequente no montante de R$ 97.058,71, 

oportunidade em que reiterou o pedido de extinção, e juntou planilha de 

saldo remanescente à fl. 178v.

Alvará judicial à fl. 180.

Despacho à fl. 183, intimando a parte Exequente para se manifestar 

acerca do petitório à fl. 178 (fl. 174), apresentado pela parte Executada.

A parte Exequente às fls. 185/188, impugnou o cálculo apresentado pela 

parte Executada, momento em que postulou pela apresentação de novos 

cálculos.

Pleito da parte Executada à fl. 191, informando que não fora realizado 

cálculo específico de apuração de eventual saldo de restituição do VRG, 

quando, então, reiterou o pedido de extinção do feito e subsidiariamente 

oportunizada a apresentação de cumprimento de sentença e 

encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do VRG.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

II. De proêmio, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para 

cumprimento de sentença, conforme decisão à fl. 146, fazendo constar 

Silva Polita – ME como Exequente, e Dibens Leasing S.A. como parte 

Executada.

III. No tocante ao trâmite da lide, necessário verificar a conduta da 

Executada Dibens Leasing S.A., sendo que na prolação da r. sentença às 

fls. 126/133 na data de 29.07.2015, restou estabelecido o prazo de 30 

(trinta) dias para que apurasse eventual saldo do VRG.

Contudo, somente após a insistência da parte Exequente (fls. 138/141 e 

168/169), e novas determinação pelo juízo (fls. 146 e 172), a parte 

Executada apresentou cálculo à fl. 178v, dispondo sobre o saldo 

remanescente na quantia de R$ 97.058,71, sendo que o cálculo só fora 

apresentado na 13.09.2018.

Não obstante a apresentação do cálculo pela Executada Dibens Leasing 

S.A., esta não informou os índices utilizados na formulação do cálculo, 

tampouco apresentou manifestação acerca do cumprimento do comando 

da sentença às fls. 126/133, bem como documento comprovando a venda 

do bem pela quantia de R$ 43.000,00.

Lado outro, na manifestação à fl. 191, a Executada Dibens Leasing S.A. 

salientou que não realizou qualquer cálculo específico a título de apuração 

de eventual saldo de restituição do VRG.

Pelo narrado, denota-se que passados mais de 4 (quatro) anos da 

prolação da sentença às fls. 126/133, a Executada Dibens Leasing S.A. 

ainda não cumpriu de maneira satisfatória com o comando judicial.

IV. Desta forma, DEFIRO o postulado pela Exequente Silvana Polita - ME à 

fl. 188, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração do cálculo 

que entende adequado.

V. Após, intime-se a Executada Dibens Leasing S.A. para que no prazo de 

30 (trinta) dias, se manifeste acerca do cálculo elaborado pela parte 

Exequente.

VI. Ressalto, por fim, que descabe a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial, a qual inclusive não dispõe de servidores em número hábil para 

exercício de tal função, bem como por considerar que tratando-se de 

cálculos aritméticos podem facilmente ser apresentados pelas partes, ou, 

nomeado perito judicial para tal a mister, as expensas destas.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VIII. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 4 de março de 2020.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109057 Nr: 3396-42.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON SOUZA ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE 

BORRACHA LTDA, CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A/MT, RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - 

OAB:238706/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, 

para o fim de excluir a responsabilidade do fabricante ou do comerciante 

do pneu.Condeno a Autora ao pagamento de honorários que fixo em 20% 

do valor da causa e ao pagamento das custas processuais (ambas 

suspensas pela gratuidade processual deferida).Ao publicar a presente 

sentença o Autor está intimado (pelo advogado) a retirar o pneu no prazo 

de 15 dias. Se não o fizer, descarte-se o bem.Se houver algum valor 

remanescente para liberar ao perito, expeça-se o necessário, sem 

necessidade de trânsito em julgado, vez que a perícia foi 

concluída.P.R.I.C.Lucas do Rio Verde-MT, 17 de março de 

2020.MAGISTRADO C. L. FURIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 18179 Nr: 2489-19.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO- INSTITUTO NAC. DE METROLOGIANORMALIZ. 

E QUALID. IND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS NOVA CANÃA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Fiscal proposta pelo Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO em desfavor 

de Armazéns Gerais Nova Canaã Ltda postulando pelo recebimento da 

quantia de R$ 3.009,94.

Decisão inicial à fl. 08 (02.12.2005), determinando a citação da parte 

Executada.

 A Executada fora devidamente citada à fl. 10 ( 21.12.2005).

Tentada a penhora de bens, consoante mandado à fl. 25, esta restou 

infrutífera, vide certidão à fl. 26 (24.05.2006).

Juntada de AR à fl. 28, comunicando a ciência da Fazenda Pública acerca 

do resultado infrutífero da penhora, com data de 09.06.06.

Manifestação da parte Exequente às fls. 30/31, requerendo a 

desconsideração da personalidade jurídica da parte Executada, a qual 

fora indeferida às fls. 33/34.

À fl. 38 (06.10.2006) a parte Exequente postulou pelo arquivamento dos 

autos.

Despacho à fl. 40, determinando o arquivamento dos autos, com data de 

30.10.2006.

Novo despacho à fl. 44 (20.06.2018), intimando a parte Exequente para, 

querendo, se manifestar acerca da ocorrência de prescrição.

Manifestação da parte Exequente às fls. 45/46 (02.10.2019), alegando a 

não ocorrência da prescrição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento. Decido.

 Pois, bem.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio, ressalvadas suas exceções, 

nenhum direito se perpetua no tempo sem que sofra incidência de 

decadência ou prescrição.

Seguindo tal preceito, o Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso 

Especial n. 1.340.553 RS (2012/0169393-3), salientou que o espírito do art. 

40 da Lei n. 6.830/80 é que de nenhuma ação de execução fiscal 

permaneça eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário.

No caso concreto, o lapso temporal que fundamenta o instituto da 

prescrição intercorrente insculpida no art. 40 da Lei 6.830/80 é manifesto, 

visto que o feito encontrou-se inativo por mais de 6 (seis) anos, sem que 

fosse encontrado bens penhoráveis.

Nesse ponto, eis a redação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 
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arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste 

artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja 

inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” (Sem 

grifos no original).

No tocante a análise da redação do art. 40 da Lei n. 6.830/80, necessário 

sua interpretação e aplicação consoante posicionamento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.340.553 

RS (2012/0169393-3):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973).”

Destarte, como a interpretação do caput do art. 40 da Lei de Execução 

Fiscal deve ser feita em harmonia com o previsto no art. 174 do Código 

Tributário Nacional, entendo ser possível o reconhecimento da prescrição 

intercorrente quando, não encontrados bens ou localizado o devedor, a 

parte Exequente permanecer inerte por mais de 6 (seis) anos.

 Nestes termos, considerando que nem o Juiz e nem a Fazenda Pública 

são senhores dos marcos temporais para suspensão e prescrição, 

necessário verificar a efetiva ocorrência destes na lide.

Suspensão – 1 (um) ano.

1. Início na data de 09.06.06 (fl. 28), data em que a Fazenda Pública tomou 

ciência quanto ao mandado negativo de penhora (fl. 26);

2. Final na data de 09.06.2007.

Prescrição – 5 (cinco) anos.

3. Início: 10.06.2007, considerando a inatividade do feito e não ocorrência 

de ato tendente a interromper o prazo prescricional;

4. Final na data 10.06.2012.

Corroborando a tese explicitada é o art. 156, inciso V, do Código Tributário 

Nacional, que dispõe ser extinto o crédito tributário quando da verificação 

da prescrição e decadência.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de 

Fiscal proposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO em desfavor de Armazéns Gerais Nova 

Canaã Ltda, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, 

para fins de:

 DECLARAR prescrito o crédito executado, a teor do art. 40 da Lei n. 

6.830/80.

Sem custas, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80. Incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

Às providências.

 Lucas do Rio Verde/MT, 19 de março de 2020.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89553 Nr: 3440-32.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIL LUIZ VETORAZZI TONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LUIZ TONINI - 

OAB:14.690/MS, MARCO ANTONIO NOVAES NOGUEIRA - 

OAB:11.366/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT

 Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 247 de 764



I. De proêmio, verifica-se que as partes entabularam acordo à fl. 154, 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido no presente feito.

III. Isto posto, HOMOLOGO o acordo apresentado, para que surta seus 

jurídicos efeitos, com exceção da cláusula sétima, cuja obrigação de baixa 

é de quem promoveu a prenotação.

IV. A Executada juntou aos autos comprovantes de pagamento do referido 

acordo às fls. 160/162.

V. Intime-se a parte Exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao adimplemento da dívida, sendo que o silêncio será 

interpretado como pagamento.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VII. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91748 Nr: 5632-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMACDCVM, JMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. De proêmio, indefiro o pedido da parte Exequente no item “a” à fl. 174, 

uma vez que somente se limita a peticionar pela penhora de ativos 

financeiros, a qual já teve resultados infrutíferos anteriormente (fls. 

167/168).

II. Expeça-se ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros 

Gerais (CNSeg), Previdência Privada e Vida, Sáude Suplementar e 

Capitalização (endereço vide fl. 174), a fim de verificar a existência de 

previdência privada em nome do Executado.

III. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte Exequente para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

IV. Outrossim, importa salientar que da análise do “Relatório de Processos 

Conclusos N Dias Analítico” extraído do Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento de Produção – SIAP, verifica-se que o feito se encontra 

concluso para sentença desde 28.06.2018, portanto, há mais de 630 dias, 

documento anexo.

V. Entretanto, cabe ponderar que o feito se trata de Ação de Execução, a 

qual dispõe de regular andamento, sendo que a prolação de sentença esta 

ligada a satisfação do débito, fato até então inocorrente.

VI. Nestes termos, considerando o lançamento equivocado efetuado na 

data de 28.06.2018 – Concluso p/Sentença (36), determino seu 

cancelamento.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VIII. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de março de 2020.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002155-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GUTIERREZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINEU DE SOUZA VALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO AS PARTES A MANIFESTAREM-SE ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO AOS AUTOS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98139 Nr: 4475-90.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente pugna pela penhora dos créditos financeiros 

porventura existentes em nome do executado.No que tange à pretensão 

de penhora de valores porventura existentes em conta corrente do 

Executado, observo que se afigura plenamente cabível, diante do que 

dispõem atualmente os artigos 835, I, e 854 do Código de Processo 

Civil(..).Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do 

devedor.Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, 

DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, no valor de 

R$ 13.471,55 (trez mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e 

cinco centavos), depositados em contas bancárias e/ou aplicações 

financeiras em nome do Executado (CPF 419.748.591-34), por meio do 

sistema BACEN/JUD.Sendo confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome do Executado, intime-o acerca do 

bloqueio de valores, nos termos do artigo 854, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação e 

devidamente certificado, oficie-se à conta Única do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.Ademais, em relação ao pedido de aplicação 

da multa prevista no art. 774 do CPC, pelos atos praticados pelo 

Executado, tenho que tal pleito merece acolhida.O Código de Processo 

Civil estabelece, em seu artigo 774, III, que:Art. 774. Considera-se 

atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do 

executado que:III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;Art. 

774(..).Deste modo, condeno a Exequente ao pagamento da multa prevista 

no art. 774 parágrafo único, do CPC, no equivalente a 05% (cinco por 

cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo, multa esta que 

reverterá em proveito do credor, exigível na própria execução.Por fim, 

determino que cumpram-se os itens "6", "6.1" e "7 "do despacho retro.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 20063 Nr: 1382-03.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, 

DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS, ELISABETE TEREZINHA DE 

MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente pugnou pela penhora dos créditos financeiros 

porventura existentes em nome do executado.No que tange à pretensão 

de penhora de valores porventura existentes em conta corrente do 

Executado, observo que se afigura plenamente cabível, diante do que 

dispõem atualmente os artigos 835, I, e 854 do Código de Processo Civil, 

(...)."Consoante se verifica por meio dos dispositivos legais acima 

transcritos, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

do devedor.Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, no 

valor de R$ 531.918,25 (quinhentos e trinta e um mil novecentos e dezoito 

reais e vinte e cinco centavos), depositados em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome do Executado João Batista Schirmer de 

Mattos (CPF 383.665.331-15, por meio do sistema BACEN/JUD.Sendo 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 
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nome do Executado, intime-o acerca do bloqueio de valores, nos termos 

do artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias sem manifestação e devidamente certificado, oficie-se à 

conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

solicitando a vinculação do valor penhorado para estes autos.Ademais, 

restando à tentativa de BACENJUD infrutífera ou insuficiente, defiro o 

pedido apresentado à fl. 219 e determino a realização de busca de bens 

em nome do Executado via RENAJUD e Receita Federal. Em caso de 

diligência negativa, intime-se o exequente para requerer o que entende de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 38955 Nr: 3983-40.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP, JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente pugnou pela penhora dos créditos financeiros 

porventura existentes em nome dos executados.No que tange à pretensão 

de penhora de valores porventura existentes em conta corrente do 

Executado, observo que se afigura plenamente cabível, diante do que 

dispõem atualmente os artigos 835, I, e 854 do Código de Processo Civil.

(...)"Consoante se verifica por meio dos dispositivos legais acima 

transcritos, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores.Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, no 

valor de R$ 64.567,52 (sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta e 

sete reais e cinquenta e dois centavos), depositados em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras em nome dos Executados Juraci dos Santos 

Primo (CPF 345.792.491-00) e Juraci dos Santos Primo – ME (CNPJ 

07.286.755/0001-43), por meio do sistema BACEN/JUD.Sendo confirmado 

o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome dos 

Executados, intime-o acerca do bloqueio de valores, nos termos do artigo 

854, § 3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo de 05 (cinco) 

dias sem manifestação e devidamente certificado, oficie-se à conta Única 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitando a 

vinculação do valor penhorado para estes autos.Em caso de diligência 

negativa, intime-se o exequente para requerer o que entende de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

PROCESSO N. 1003993-52.2019.8.11.0045

REQUERENTE: PAMELA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ

REQUERIDO: NILTON CEZAR CARDOSO PAIXAO

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL:

 A Requerente contraiu matrimônio com o Requerido em 06/11/2010, sob o 

regime da Comunhão Parcial de Bens, consoante cópia da certidão de 

casamento inclusa. A separação de fato do casal ocorreu no ano de 

2012, quando ambos decidiram pôr fim ao relacionamento. Nesta época, o 

casal morava em Brasília, foi então que a Requerente retornou à Belém e o 

Requerido permaneceu na cidade de Brasília, no entanto, em endereço 

diverso do que moravam. Que, desde então, não manteve qualquer 

contato com aquele, motivo pelo qual não sabe informar acerca de seu 

paradeiro. Daí por que se constata a impossibilidade de continuidade da 

vida em comum do citado casal. Aliás, a possibilidade de reconciliação 

está descartada, vez que, desde a supracitada separação, a Requerente 

não mantém qualquer contato com o Requerido, apesar das infrutíferas 

tentativas de localizá-lo, razão pela qual a mesma postula o divórcio para 

regularizar tal situação de fato. Durante o matrimônio, o casal não adquiriu 

bens. Na citada união, adveio ao casal 02 (dois) filhos os menores R. C. Q. 

P., nascido no dia 02 de julho de 2010 e J. Q. P., nascido no dia 27 de 

novembro de 2012, conforme certidão de nascimento em anexo. DA 

GUARDA E PENSÃO À FILHA MENOR DO CASAL, BEM COMO A 

EX-CÔNJUGE Requer a parte Autora a guarda dos menores R. C.Q. P. e J. 

Q. P. uma vez que as crianças sempre estiveram sob a sua guarda após a 

separação do casal, recebendo amor, carinho, afeto, alimentos, enfim, 

tudo que uma criança necessita e merece para ser feliz. Por outro lado, 

não se pode deixar de destacar que o requerido, com a separação do 

casal, tem que contribuir para o sustento dos filhos, que não pode ficar a 

cargo exclusivo da requerente essa obrigação legal, já que aquela 

enfrenta dificuldades para suportar, sozinha, todo esse encargo 

financeiro. A necessidade dos menores são presumidas, englobando: 

alimentação, vestuário, moradia, educação, assistência médica e 

odontológica, dentre outras, naturais a qualquer criança da mesma faixa 

etária. Além disso, após a separação do casal, a Requerente não 

conseguiu manter o padrão de vida que tinha com o Requerido, já que 

nunca exerceu uma atividade profissional, sendo dependente 

economicamente do Requerido. Sendo assim, com a concessão da guarda 

dos filhos menores do casal à Requerente, impõe necessária a fixação de 

alimentos que devem ser pagos pelo Requerido aos menores. Em 

observância ao binômio necessidade x possibilidade, requer a fixação de 

alimentos no percentual de 32,02% (trinta e dois vírgula zero dois por 

cento) do salário mínimo vigente, que equivale a R$ 300,02 (trezentos 

reais e dois centavos), a serem pagos mediante depósito, até o dia 10 

(dez) de cada mês, em conta a ser informada pela Requerente. Dispõe o 

art. 229 da Constituição Federal, in verbis: "Os pais têm o dever de 

assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade". O 

direito aos alimentos decorre do dever e poder familiar, e deve ser 

cumprido incondicionalmente, nos termos do art. 1.566, IV do Código Civil e 

enfatizado no art. 1.634, I, do mencionado Diploma Legal. Num. 2917901 - 

Pág. 2 Assinado eletronicamente por: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO - 

15/11/201716:59:10 . A Requerente dispensa para si, neste momento, 

qualquer tipo de pensão, visto que possui condições, ainda que modestas, 

de se manter. O pleito da Requerente encontra amplo respaldo na 

legislação pátria pertinente, especificamente nas normas insertas no artigo 

226, § 6° da Constituição Federal, verbis: "Art. 226 A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio."

Dá-se à presente o valor de R$ 3.600,32 (três mil e seiscentos reais e 

trinta e dois centavos), para efeito de alçada. Nestes Termos, Pede 

Deferimento. Ananindeua/PA, 14 de novembro de 2017. CAMILLA 

FACIOLA PESSOA LOBO DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL PRISCILA 

DOS SANTOS BEZERRA ESTAGIÁRIA DE DIREITO.

Despacho:" I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC.II. Conforme já verificado pelo juízo original, o 

endereço do requerido é desconhecido e como não consta número de 

CPF, não é possível fazer a pesquisa de endereço. Cite-se por edital 

(prazo mínimo) para contestar em 15 dias. Se não houver contestação, 

nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle para a defesa 

do requerido.III. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim-Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34451 Nr: 4205-42.2009.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO OLAVO PIVETTA, DIRCEU CAMILO 

COSMA, NADIA PRIESTER, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, NILSON 
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MOREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA MANFRIN DE MELO, PARANÁ 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, VALDIR MIQUELIN, CESAR FÉLIX 

VALIENTE BENITEZ ME, MORAGA & MORAGA LTDA, SANDRA REGINA 

PETTERSON MORAGA-ME, SILVIO CRESPI DE OLIVEIRA, ADELAR 

MACHADO, MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, ELISEU SÁVIO DINIZ, 

NADIR HELENA DE CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO 

BALIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B, ALMINO 

AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:MT 20.498-A, CASSIUS 

ZANCANELLA - OAB:9765-B/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:MT 9.973, EDY WILSON PICCINI - OAB:MT 4.950, FABIAN FEGURI - 

OAB:MT 16.739, FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23948/O, 

GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:MT/20612-A, LARA PETRILLI 

COELHO DE SOUZA - OAB:MT/19.820, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RICARDO S. SPINELLI - OAB:MT/15,204, VALDINÉIA MIQUELIN 

BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 Processo n.º 4205-42.2009.811.0045.

Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado do 

Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Corona vírus (COVID-19), CANCELO a audiência precedentemente 

agendada para o dia 13 de abril de 2020, às 13h30. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 173767 Nr: 6052-30.2019.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA LORRAYNE SILVERIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/RO 7495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6052-30.2019.811.0045.

Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado do 

Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Corona vírus (COVID-19), REDESIGNO a audiência precedentemente 

agendada para o dia 02 de junho de 2020, às 16h30. Adite-se a carta 

precatória. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87488 Nr: 1317-61.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HANN, GRITERRA MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:, ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949/MT

 Processo n.º 1317-61.2013.811.0045.

Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado do 

Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Corona vírus (COVID-19), REDESIGNO a audiência precedentemente 

agendada para o dia 10 de junho de 2020, às 15h30. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 2409-45.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ADILSON SANGALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2409-45.2011.811.0045.

Considerando-se a edição da Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março 

de 2020, que suspendeu os prazos processuais dos processos judiciais 

físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

Covid-19 (Novo Coronavírus), SUSPENDO a realização da perícia médica 

precedentemente agendada.

Decorrido o período de suspensão dos prazos, voltem os autos conclusos 

para designação de nova data. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 1254-46.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR. ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

VIEIRA MARCONDES - OAB:3599-B, MARIA APARECIDA MARTIN 

LOPES - OAB:7428/MT

 Processo n.º 1254-46.2007.811.0045.

Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado do 

Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Corona vírus (COVID-19), REDESIGNO a audiência precedentemente 

agendada para o dia 01 de julho de 2020, às 15h30. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93788 Nr: 847-93.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO KUNNTZ, MARIA TEREZINHA 

MAGANHOTTO KUNNTZ, MAURO ALVES CAMARGO, MARIA ANGELICA 

RIBEIRO CAMARGO, JOSÉ ALBERTO KUNNTZ, LUCIANA VIRMOND 

KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE SOUZA STROGULSKI - 

OAB:OAB/MT 23901/O, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 10.074, TIAGO SHIOJI TIUMAN - OAB:OAB/MT 21.461

 Processo n.º 847-93.2014.811.0045.

Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março de 2020, que 
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decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado do 

Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Corona vírus (COVID-19), REDESIGNO a audiência precedentemente 

agendada para o dia 24 de junho de 2020, às 15h30. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95566 Nr: 2362-66.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LIMA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araujo Siqueira - 

OAB:OAB/ PR- 39.549, Andrea Tattini Rosa - OAB:OAB/SP 210.738, 

BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, FÁBIO NUNES NEVES 

DE ARAÚJO - OAB:18415/O, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 Processo n.º 2362--66.2014.811.0045.

Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado do 

Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Corona vírus (COVID-19), REDESIGNO a audiência precedentemente 

agendada para o dia 01 de julho de 2020, às 13h30. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 172526 Nr: 5340-40.2019.811.0045

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARAUJO DE SOUZA, WELINTON SILVA 

SOUSA, LEANI DA SILVA SOUSA SALES, CLEIDIANE DA SILVA SOUSA, 

CRISTIANE DA SILVA SOUSA, GLEISI JHONNY DA SILVA SOUSA, 

CLEUBINHO DA SILVA SOUSA, CLESIANE DA SILVA SOUSA, MARIA 

ROSA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5340-40.2019.811.0045.

Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado do 

Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Corona vírus (COVID-19), REDESIGNO a audiência precedentemente 

agendada para o dia 03 de junho de 2020, às 13h30. Adite-se a carta 

precatória. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001113-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. APARECIDA ALVES & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001113-58.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se que as requeridas, 

devidamente citadas, deixaram de concretizar o pagamento espontâneo 

da dívida e também não apresentaram embargos à ação monitória 

(eventos nº 19595587 e 23785306). Logo, diante desta moldura, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 701, § 2.º do Código de Processo 

Civil, Declaro constituído, de pleno direito, os documentos que 

fundamentam a ação monitória, como título executivo judicial. 

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença em ação monitória 

promovida por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde/MT contra Irma Maria Menon e 

R. Aparecida Alves & Cia Ltda ME (D P Menon & Menon Ltda ME). 

Proceda-se à intimação das executadas, através da expedição de 

mandado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento 

integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de 

Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação 

voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora 

e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de março de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000765-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DA SILVA MAURIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1000765-69.2019.8.11.0045. Requerente: Moises da Silva Mauris. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 20 de março de 2020. Moises da Silva 

Mauris, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que é 

portador de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades 

laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade 

em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades 

laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim 

de ser-lhe concedido o auxílio doença, desde o requerimento 

administrativo. Foi determinada a realização de perícia médica. Realizada a 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial. Na sequência foi procedida 

à citação da requerida. A autarquia requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade de 

segurado e a incapacidade total para exercer atividades laborais, o que 

não ocorreu. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 
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Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Com efeito, de acordo com a norma de 

regência, o beneficio previdenciário do auxílio-doença é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, de forma simultânea/concomitante, forem 

considerados incapazes, temporariamente, para o exercício de atividade 

laboral/habitual hábil a lhe garantir a subsistência — desde que 

integralizado o período de carência. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de exercício de atividade laboral deve, necessariamente, 

ser verificada através da realização de exame médico-pericial. 

Interpretação do conteúdo normativo do art. 59 da Lei n.º 8.213/1991. Pois 

bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial informativo 

carreados ao processo, verifica-se que a condição de segurado e o 

cumprimento do período de carência, genericamente contestados pelo réu, 

estão comprovados nos autos, na medida em que o autor verteu 

contribuições previdenciárias, na condição de empregado/segurado 

obrigatório, no período compreendido entre 15/09/2017 e 09/07/2019 

(evento nº 24049482), e o laudo pericial elaborado, no quesito da letra ‘i’ 

(evento nº 20070581), aponta que a incapacidade laboral surgiu em 

outubro de 2018, quando o requerente já havia contribuído por mais de 12 

meses. Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a integralização do 

período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo do 

art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que o 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que o autor foi portador de 

moléstia que o deixou incapaz de desenvolver atividade laboral, 

temporariamente, no período compreendido entre 18/10/2018 e 

17/12/2018. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me do 

conteúdo dos dados registrados no respeitável laudo técnico, encartado 

nos eventos nº 20070579 e 20070581, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por 

ocasião da perícia (com CID). R estava acometido pela doença K40.9 

-Hérnia inguinal unilateral ou não especificada, sem obstrução ou 

gangrena. CID 10 K409. (...). g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? R É temporária e parcial. (...). i) Data provável 

de início da incapacidade identificada. Justifique. R Desde outubro de 2018 

por atestado de incapacidade. (...) l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? R É parcial e temporária, já cessada. 13-Qual 

aproximadamente a data início da incapacidade laborativa do paciente? R 

Desde 18.102018 até 17.12.2018.” (sic). Portanto, diante dessa 

perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos 

autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado 

a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor ficou incapacitado, 

temporariamente, para o exercício de sua atividade laboral, pelo período de 

dois meses. Logo, considero que o requerente faz jus à concessão do 

auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo do benefício, 

ocorrida em 18/10/2018 (evento nº 18259202 – pág. 1), pois já estava 

incapacitado para o trabalho, até a data da reabilitação, fixada pelo perito 

em 17/12/2018. Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o 

entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Moises da Silva Mauris contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Determinar que o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para o requerente Moises da Silva Mauris, no período 

compreendido entre 18/10/2018 e 17/12/2018, devendo incidir, sobre os 

valores das parcelas devidas, juros de mora desde a citação ou desde 

quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde 

quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003104-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

W. ROBERTO DE SOUZA - ME (EMBARGANTE)

WILLSON ROBERTO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003104-98.2019.8.11.0045. Trata-se de Embargos à 

Execução formulados por Willson Roberto de Souza e W. Roberto de 

Souza – ME contra Sicoob Credisul – Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda, em que sustentaram a nulidade 

do título executivo, por ausência de planilhas ou extratos demonstrativos 

da dívida. Defenderam a cobrança abusiva de juros remuneratórios e a 

ilegalidade da capitalização mensal dos juros. Sustentaram a aplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor. Requereram, ao final, a procedência 

do pedido para o fim de declarar a nulidade da execução, por ausência de 

título executivo, ou, subsidiariamente, declarar a abusividade da cobrança 

dos juros remuneratórios e afastar a incidência da capitalização mensal 

dos juros. Intimada, a empresa embargada veiculou resposta, ocasião em 

que impugnou o valor da causa e arguiu a intempestividade dos embargos 

e impugnou o pedido de concessão da justiça gratuita. No mérito sustentou 

a higidez do título executivo e defendeu a legalidade da cobrança dos 

encargos contratuais. Pugnou, ao final, pela improcedência dos embargos. 

Houve réplica, momento em que os embargantes, repisando os 

argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçaram as 

proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Primeiramente, no que tange à 

impugnação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulada 

pela exequente/embargada, tenho que deva ser rechaçada de plano. A 

assistência judiciária gratuita configura-se como direito fundamental, que 

objetiva concretizar a garantia do direito de acesso à tutela jurisdicional do 

Estado, para aquele que não dispõe de recursos financeiros para 

encampar a defesa de direitos/interesses jurídicos e para viabilizar o 

credenciamento para o exercício básico de direitos e garantias 

fundamentais, e acarreta, como consequência direta, na desoneração do 
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pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios e 

periciais. A assistência judiciária gratuita caracteriza-se como direito 

subjetivo do indivíduo, menos favorecido, sob o ponto de vista financeiro e 

econômico, e deve ser compreendida como apanágio natural daquele que 

busca o acesso à Justiça e não incorpora condições mínimas para arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

entidade familiar da qual faz parte integrante. O fato de tratar-se de 

pessoa miserável/pobre, na acepção literal da expressão, mostra-se, por 

conseguinte, totalmente irrelevante, para efeito de concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita. Interpretação que resulta da exegese do 

disposto no art. 1.º c/c o art. 4.º, ambos da Lei n.º 1.050/1.960 e art. 5.º, 

inciso XXXIV, alínea ‘a’ e inciso XXXV da CRFB/88. A concessão da 

gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, depende da 

caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a reclamar a 

existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas do processo e honorários de 

advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. 

Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 

n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. 

Isso implicar considerar, por inferência racional, que compete ao 

impugnante o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em 

estado de miserabilidade jurídica [cf.: STJ, AgRg no Ag em REsp n.º 

45.932/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 13/08/2013; 

STJ, AgRg no AREsp n.º 27.245/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Antônio Carlos 

Ferreira, j. em 24/04/2012]. Do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que não subsistem 

provas concretas que demonstram que os embargantes/impugnados 

reúnam condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento 

das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e 

da família. Efetivamente, o embargante Willson Roberto de Souza juntou 

cópia de sua declaração de imposto de renda (evento nº 21294968 – 

págs. 1/9), dando conta de que, no ano-calendário 2018, não auferiu 

rendimentos tributáveis e que possui patrimônio avaliado em R$ 60.040,41 

(sessenta mil e quarenta reais e quarenta e um centavos). A par disso, de 

acordo com os dados informados pelo SPC Brasil (eventos nº 21294396 e 

nº 21294979), os embargantes apresentam vários débitos, perante 

diversos credores, que remontam a soma de R$ 137.385,12 (cento e trinta 

e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos). Tais 

elementos são suficientes para comprovar a falta de recursos dos 

embargantes/impugnados para pagamento das despesas processuais. Em 

um segundo ponto de enfoque, no que tange à preliminar de 

intempestividade dos embargos, arguida pela empresa/embargada na 

impugnação, considero que não pode prosperar. De acordo com a norma 

de regência, os embargos à execução devem ser veiculados no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da 

juntada aos autos do comprovante de citação [art. 914 e art. 915, ambos 

do Código de Processo Civil]. Compulsando o processo executivo que 

tramita no sistema PJe sob o nº. 1001812-78.2019.8.11.0045, 

depreende-se que a juntada do mandado citatório ocorreu no dia 

07/06/2019 (sexta-feira), razão pela qual, considerando-se que nos dias 

20 e 21 de junho (quinta e sexta-feira), não houve expediente forense 

(Portaria nº 1455/2018-PRES-DGTJ), conclui-se, por inferência racional, 

que o termo final do prazo para apresentação de embargos à execução 

se efetivou no dia 02/07/2019 (terça-feira). Portanto, por intermédio da 

realização de mero raciocínio silogístico, considerando-se os executados 

protocolizaram os embargos à execução no dia 02 de julho de 2019, 

deflui-se que a propositura da ação de embargos à execução é 

tempestiva. Sob outro aspecto, relativo à impugnação ao valor da causa, 

importa registrar, de antemão, que o valor atribuído à causa deve, 

necessariamente, exprimir a estimativa econômico-patrimonial que o bem 

da vida pretendido pelo requerente na petição inicial (pedido mediato) 

representa, ainda que o pedido mediato formulado não tenha conteúdo 

econômico algum. O valor da causa, portanto, deve ser fixado em função 

do proveito/benefício patrimonial — ainda que represente mera estimativa 

— que o autor pretende auferir com o ajuizamento da ação [art. 292 do 

Código de Processo Civil/2015]. Por via de consequência, diante deste 

contexto, partindo da premissa de que o proveito econômico buscado pela 

parte embargante nos presentes embargos consiste na extinção da ação 

de execução, na qual a exequente/embargada busca um crédito no valor 

de R$ 8.732,89 (oito mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta e nove 

centavos), considerando-se que a estimativa levada a efeito, quando do 

arbitramento do valor à causa, caracteriza-se pela quantificação de valor 

idêntico ao valor atribuído à ação executiva (R$ 8.732,89), concluo que a 

improcedência da impugnação é medida que se impõe. Não subsistem 

outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. 1. Da Nulidade do Título Executivo. A 

cédula de crédito bancário caracteriza-se como título executivo 

extrajudicial [art. 28 da Lei n.º 10.931/2004], representativo do 

compromisso/promessa de realizar o pagamento, na data do vencimento, 

de quantia em dinheiro líquida e certa, derivada de operação de crédito de 

qualquer modalidade contratada com instituição financeira ou de natureza 

assemelhada, desde que se explicite, de maneira objetiva, precisa e de 

fácil entendimento e compreensão, o valor principal exato da dívida, e dos 

encargos e despesas contratuais devidos, ou do saldo devedor [art. 28, § 

2.º, incisos I e II da Lei n.º 10.931/2004]. Nessa mesma linha de raciocínio, 

a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito 

de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. 

EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE 

QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II 

DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A 

Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo 

de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza 

sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, 

nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito 

deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores 

utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a 

relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir 

liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 

10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ, 

REsp n.º 1.291.575/PR, 2.ª Seção, Rel.: Min. Luís Felipe Salomão, julgado 

em 14/08/2013) — com destaques não inseridos no texto original. Por via 

de consequência, diante desta perspectiva, partindo da premissa de que a 

cédula de crédito bancário, que aparelha a ação executiva (evento nº 

22746946), prevê, de modo claro e objetivo, o exato valor da obrigação, 

os encargos e despesas contratuais devidos — o quê permite divisar a 

existência de promessa de pagamento na data do vencimento de quantia 

em dinheiro líquida e certa —, à míngua de demonstração de defeito que 

detenha a capacidade de macular o título de crédito, deduz-se que a 

proposição de nulidade/inexigibilidade do título executivo deve ser 

rechaçada. 2. Dos Juros Remuneratórios. De efeito, não obstante a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.º 297 do STJ], 

ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da 

incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de 

demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva 

margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, 

caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de 

maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em 

operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de 

circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade 

excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da 

onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, 

idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei 

n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil de 2002. 

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente 

instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, 

isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro 

subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, na 

caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que 

desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, 

segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a 

eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das 

taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de 
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contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco 

da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição 

da taxa dos juros remuneratórios. Não se pode olvidar/desprezar valor ao 

fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação 

aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do 

dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco 

(espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a 

instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou 

demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos 

administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento 

bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade 

desenvolvida. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito 

de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “(…) ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATORIOS. a) As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mutuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada – art. 51, § 1.º do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (…)” 

(STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008) — com destaques não inseridos no texto original. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que a autora não declinou, sequer logrou demonstrar, com um 

grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de qualquer fator que 

pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a normalidade contratual, 

tenha incidido fato superveniente (de natureza previsível, mas 

inesperada), que tivesse causado desequilíbrio contratual. Entretanto, a 

polêmica instaurada no processo não se limita ao enfrentamento desta 

questão, pura e simplesmente. É que, segundo consulta realizada no 

sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site 

do Banco Central do Brasil, no mês de julho de 2018, a taxa média de juros 

das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – 

capital de giro com prazo superior a 365 dias – praticada pelo mercado 

financeiro, foi de 1,42% ao mês — disponível na internet no endereço 

e l e t r ô n i c o : 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSerie

s.do?method=visualizarValores. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, 

convencionada no âmbito do contrato bancário na proporção equivalente a 

1,97% ao mês — não destoa/extrapola excessivamente da taxa divulgada 

pelo Banco Central e que devido à total falta de evidências que 

demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a 

existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, 

por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de 

normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa 

cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva. Cumpre 

afirmar, ainda, no ponto, que o fato de a taxa de juros remuneratórios 

exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de 

abusividade. A referida taxa é um referencial a ser considerado, e não em 

um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições 

financeiras. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a 

variação dos juros. Inclusive a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro da média 

de mercado [Resp 1.036.818, Min. Nancy Andrighi, DJe de 20.06.2008]. 

Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do 

pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no 

âmbito do contrato bancário firmado, não exprime margem/vantagem 

extremamente exacerbada e/ou excessiva, na exata medida em que vêm 

lastreada no risco inerente da operação, penso que os juros 

remuneratórios devem se limitar à discriminação materializada no corpo do 

contrato bancário. 2. Da Capitalização dos Juros Remuneratórios. A 

capitalização dos juros (juros dos juros), em periodicidade inferior à anual, 

somente se afigura viável, quando expressamente pactuada, nos 

contratos celebrados logo após a data de 31 de março de 2000 (instante 

que corresponde à publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, 

revigorada pela Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, na forma do art. 2.º 

da Emenda Constitucional n.º 32/2001), haja vista que, até este marco 

temporal, se encontravam em plena vigência os preceptivos normativos do 

art. 4.º do Decreto n.º 22.626/1933 e o teor da Súmula n.º 121 do STF que, 

vedavam o anatocismo, ainda que expressamente convencionado entre 

as partes; compreendendo-se, no campo de ação desta proibição, 

inclusive as instituições financeiras. A cobrança de juros remuneratórios 

capitalizados em periodicidade mensal é permitida, desde que, expressa e 

claramente, pactuada/ajustada no contrato, de maneira que a previsão de 

taxa anual de juros que ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal se 

consolida como elemento/fator suficiente, para efeito de permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual. Cumpre relembrar, por oportuno, que o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou essa diretriz 

jurisprudencial, em sucessivos e diversos julgamentos, valendo referir, 

por ser expressiva dessa orientação, a decisão consubstanciada em 

acórdão, julgado conforme procedimento previsto para os recursos 

repetitivos, assim ementado: “(…) - ‘É permitida a capitalização de juros 

com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 

31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em 

vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’. - ‘A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada’. (…)” (STJ, REsp n.º 

973.827/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 

08/08/2012) — com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. 

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, principalmente do teor do documento anexado no evento nº 

22746946, denota-se que, na data de 18 de julho de 2018, as partes 

celebraram cédula de crédito bancário, em que se definiu taxa de juros 

remuneratórios no patamar de 1,97% ao mês, aplicando-se a regra de 

capitalização mensal dos juros convencionados (‘vide’ cláusula 6.1 do 

contrato). Logo, diante desta moldura, havendo cláusula expressa no 

contrato bancário, impõe-se o reconhecimento da regularidade da 

incidência da capitalização mensal dos juros remuneratórios. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos 

embargos à execução, por Willson Roberto de Souza e W. Roberto de 

Souza – ME contra Sicoob Credisul – Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda e, como consequência direta, 

Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno os embargantes no pagamento 

de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da dívida, considerando-se 

o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e 

o intervalo de tempo que o processo tramitou. Fica suspensa a 

exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, 

destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos embargantes, devido 

à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º 

do Código de Processo Civil]. Uma vez preclusa a presente decisão, 

Determino que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à 

demanda executiva que se encontra em apenso. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001548-32.2017.8.11.0045. Trata-se de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença formulada por Banco do Brasil S/A, 

incidentalmente a demanda executiva ajuizada por J R Conti e Cia Ltda ME, 

Jovani Roque Conti e Cristiane de Gois de Araújo Conti, em que suscitou a 

ocorrência de excesso de execução, haja vista o direito à compensação. 

Intimada, a parte impugnada apresentou resposta, oportunidade em que 

manifestou concordância com relação a pretensão da executada. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Compulsando o processo, 

principalmente de acordo com o teor da manifestação, veiculada por parte 

dos impugnados (evento nº 25914922), denota-se que a parte exequente 

expressamente aderiu ao pedido vertido pela executada/impugnante, que 

visa assegurar o direito à compensação dos valores apurados, a título de 

repetição de indébito, com o valor da dívida objeto da execução nº 

1004443-97.2016.8.11.0045, que tramita associada/apensa. É, pois, o que 

basta. Acontece que, segundo a dogmática processual civil, na hipótese 

factual em que o requerido não se opõe à pretensão vertida pela parte 

adversa, admitindo como aceitável a possibilidade de submeter-se ao 

pedido formulado pelo autor, dá-se o reconhecimento jurídico do pedido, 

dinamizando, como consequência natural, à procedência do pedido e à 

extinção da relação jurídica de direito processual. Interpretação do 

conteúdo normativo do art. 487, inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo 

Civil. Importante registrar, por derradeiro, que também há consenso entre 

as partes com relação ao ‘quantum’ devido a título de honorários 

advocatícios ao procurador da parte exequente/impugnada. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no pedido de 

impugnação ao cumprimento de sentença, por Banco do Brasil S/A, 

incidentalmente a demanda executiva ajuizada por J R Conti e Cia Ltda ME, 

Jovani Roque Conti e Cristiane de Gois de Araújo Conti, para o fim de: a) 

Homologar o reconhecimento da procedência do pedido e Acolher, na sua 

feição, integral, o cálculo de liquidação apresentado pela parte 

exequente/impugnada (evento nº 19514407), que aponta o valor de R$ 

54.450,37 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e 

sete centavos), atualizado até 18/04/2019, o qual deverá ser 

c o m p e n s a d o / a b a t i d o  d o  v a l o r  d a  e x e c u ç ã o  n º 

1004443-97.2016.8.11.0045, que tramita associada/apensa; b) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. 

Considerando-se que a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresenta o caráter da litigiosidade, revela-se cabível/pertinente a 

aplicação do princípio da sucumbência [cf.: STJ, REsp n.º 1.134.186/RS, 

Corte Especial, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011]. Logo, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a parte impugnada no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor 

atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido, a natureza 

da demanda e o lapso temporal que o processo tramitou. Fica suspensa a 

exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, 

destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos impugnados, devido 

à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º 

do Código de Processo Civil]. Com relação ao valor depositado no 

processo, a título de honorários advocatícios (evento nº 20041319), 

expeça-se alvará de liberação, em benefício da exequente. Com relação 

ao valor depositado a título de principal (evento nº 20041319), expeça-se 

alvará de liberação, em benefício do banco executado. Uma vez preclusa 

a presente decisão, Determino que seja trasladada cópia integral do 

presente veredicto à demanda executiva que se encontra em apenso e, 

após, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 20 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002700-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BUTINSKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002700-47.2019.8.11.0045. Requerente: Iraci Butinski da Silva. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 20 de março de 2020. Iraci Butinski da 

Silva, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área urbana e que se 

encontra cadastrada junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portador de grave doença, que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação 

médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de 

desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos 

requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi relegado o exame do 

pedido liminar e determinada a realização de perícia médica. Realizada a 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial. Na sequência foi deferida a 

tutela de urgência e determinada a citação da autarquia requerida. Citada, 

a autarquia requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, a 

autora deveria comprovar a qualidade de segurada e a incapacidade 

definitiva e absoluta para exercer atividades laborais. Impugnou os demais 

termos da inicial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 

réplica, oportunidade em que a parte requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, estão comprovados 

nos autos, na medida em que a autora já auferia o auxílio-doença (evento 

nº 24049488) e o pedido de prorrogação do benefício foi indeferido 

unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica realizada 

pelo INSS (evento nº 24049488 – pág. 11). Demonstrado, portanto, de 

maneira satisfatória, a integralização do período de carência necessário, 

segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 

8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos 

à apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação 

médica subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado 

para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado 

que a autora é portadora de moléstia que a torna inapta para desenvolver 

trabalhos braçais. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me 

do conteúdo dos dados registrados no respeitável laudo técnico, 

encartado nos eventos nº 23134632 e 23134892, o qual foi coroado com 

as seguintes conclusões: “b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). R Apresenta Fratura da extremidade 

distal do rádio, Apresenta Fratura da extremidade distal do rádio e do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 255 de 764



cúbito [ulna]. CID 10 S525. (...). f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. R Sim, devido a que Apresenta Fratura da 

extremidade distal do rádio, Apresenta Fratura da extremidade distal do 

rádio e do cúbito [ulna]. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? R É permanente e parcial para trabalhos braçais. h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). R 2018. i) Data provável de início da incapacidade 

identificada. Justifique. R Desde Dezembro de 2018, por atestado de 

incapacidade. (...) l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e 

permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o 

exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual 

atividade? R É parcial e permanente para trabalhos braçais. (...). p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? R 

Não haverá recuperação” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se acha incapacitada 

de forma parcial e permanente para a atividade laboral que vinha 

exercendo de zeladora/doméstica, o que enseja a concessão do benefício 

de auxílio-doença pleiteado. Não há falar, neste momento, em 

aposentadoria por invalidez, pois a incapacidade da autora é de natureza 

parcial, somente para desenvolver trabalhos braçais, havendo 

possibilidade de reabilitação profissional, em atividades que não 

demandem esforço físico, como as de natureza burocrática, sendo que 

atualmente o autor conta com apenas 49 anos de idade. Vale lembrar, por 

oportuno, que incumbe ao INSS, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, 

submeter a autora a processo de reabilitação profissional para o exercício 

de outra atividade compatível com a sua incapacidade. Nessa mesma linha 

de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais o seguinte aresto que 

versa acerca de questão que guarda relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. PROVA. 

INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. REABILITAÇÃO. 1. São três os 

requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários por 

incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de 

carência de 12 contribuições mensais, salvo nos casos excepcionados 

por lei; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. O 

segurado portador de enfermidade que o incapacita para o exercício de 

sua atividade laboral habitual tem direito à concessão do benefício de 

auxílio-doença. 3. Não sendo total a incapacidade da parte autora, 

mostra-se não só adequado como também necessário que se promova o 

processo de reabilitação profissional, conforme previsto no art. 62 da Lei 

8.213/91, mantendo-se, enquanto isso, o benefício de auxílio-doença.” 

(TRF4, AC 5007611-13.2018.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do 

PR, Relator Márcio Antônio Rocha, juntado aos autos em 25/06/2019) – 

com destaques não inseridos no texto original. Logo, comprovado através 

do laudo pericial padecer a autora de doença que a torna incapacitada 

para o exercício de suas funções habituais, considero que a requerente 

faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde a data da 

cessão na via administrativa, em 15/06/2019 (evento nº 24049488 – pág. 

1), pois a autora já estava incapacitada para o trabalho, conforme se 

extrai das respostas aos quesitos formulados. Em se tratando de 

benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu termo 

final, devendo ser mantido até a reabilitação da autora para outra atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, caso considerada não-recuperável, até 

a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez [cnf.: TRF 4ª 

Região: Reexame Necessário nº 5002168-74.2011.404.7009/PR. Relatora: 

Loraci Flores de Lima, Sexta Turma, julgado em 31/08/2011]. Cumpre 

lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – 

Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto 

aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Iraci Butinski da Silva 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) 

Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, Determinar que o Instituto Nacional do 

Seguro Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para a 

requerente Iraci Butinski da Silva, contado a partir da data da cessação 

administrativa (15/06/2019), devendo incidir, sobre os valores das 

parcelas vencidas e não pagas administrativamente, juros de mora desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, além de correção 

monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação — as prestações vencidas 

—, excluídas as parcelas vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a 

natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Edital Intimação

Prazo do Edital: 30 Dias

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO 

DOS SANTOS FIALHO

PROCESSO n. 1000607-19.2016.8.11.0045

Valor da causa: R$ 500,00

ESPÉCIE: [Interdição, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de 

Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

 POLO ATIVO: Nome: JOSE ANTONIO PAVEZI

POLO PASSIVO: Nome: ADRIANA ALVES SOARES PAVEZI

CURADOR Nome: JOSE ANTONIO PAVEZI, CPF nº 846.390.919-15 

Endereço: RUA TUPÃ, 1677, E, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTERDITADA: Nome: ADRIANA ALVES SOARES 

PAVEZI, CPF sob nº 008.097.699-99

Endereço: RUA TUPÃ, 1677, E, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE à interdição 

decretada na r. sentença proferida nos autos supracitados, abaixo 

transcrita, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: Processo n.º 1000607-19.2016.8.11.0045. Jose Antonio 

Pavezi, devidamente qualificada, propôs Ação de Interdição em desfavor 

de Adriana Alves Soares Pavezi, regularmente qualificada, aduzindo, em 

síntese, que a requerida é pessoa portadora de debilidade que a impede 

de reger, por si, os atos da vida civil. Pugnou, ao final, pela procedência 

do pedido para o fim de ser decretada a interdição da requerida. Foi 

deferida a curatela provisória e procedida à citação e ao interrogatório da 

requerida. Foi nomeado curador especial em favor da curatelanda, que 

apresentou impugnação sustentando a necessidade de realização de 

perícia técnica. Postulou, ao final, pela improcedência do pedido. Foi 

procedida à realização de avaliação psicossocial (evento nº 8738414) e 

perícia médica (evento nº 9214299). Encerrada a instrução, as partes 

apresentaram memoriais escritos reiterando seus pedidos (eventos nº 

11558494 e nº 11857057). O Ministério Público, com vista, manifestou-se 

pela procedência da ação (evento nº 12222640). Vieram os autos 
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conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames 

processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo laudo 

médico pericial elaborado (evento nº 9214299), que dá conta de que a 

requerida apresenta grave doença, diagnosticada sob o CID F316 

(transtorno afetivo bipolar grave, instabilidade de humor grave, 

agressividade, surtos psicóticos constantes, estabilidade medicamento 

dependente, inclinação ao suicídio, episódios maníacos e 

maníacos-depressivos), e que a mesma apresenta incapacidade total e 

permanente para a prática dos atos da vida civil. Além disso, os laudos 

médicos apresentados com a petição inicial, encartados nos eventos nº 

1090456, 1090457, 1090458, 1090460, 1090461 e 1090466, corroboram o 

resultado da prova pericial levada a efeito na presente demanda, de forma 

a atestar, estreme de dúvidas, que a interditanda apresenta quadro clínico 

que conduz à conclusão de que não reúne o discernimento necessário 

para a realização dos atos da vida civil, de tal sorte a caracterizar-se 

como relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do Código Civil de 2002], 

considero que a decretação da curatela é medida que se impõe. Quanto 

ao alcance da curatela, importa registrar, por oportuno, que o Brasil é 

signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009 – e, portanto, tem 

‘status’ equivalente ao de emenda constitucional [art. 5º, §3º da CRFB/88] 

–, tendo assumido o propósito de assegurar e promover o pleno exercício 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com 

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência [art. 1º], reconhecendo que as pessoas com deficiência gozam 

de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas 

em todos os aspectos da vida [art. 12.2]. Em função dessa igualdade 

quanto ao gozo da capacidade legal, foi promulgado o Estatuto da Pessoa 

Com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 –, que alterou o disposto no art. 3º 

do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 –, limitando a hipótese de 

incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 anos, ou seja, ao 

critério etário, afastando as situações de deficiência. Vale ressaltar, 

ainda, que o art. 85, da Lei nº 13.146/2015, estabeleceu, expressamente, 

que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa com deficiência o 

direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1º]. Todavia, não se pode 

olvidar que a adequação da capacidade de absoluta para relativa – nas 

hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil – ao mesmo tempo 

em que amplia as possibilidades de exercício dos direitos e deveres 

inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, não deve 

implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que não 

possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse aspecto, aliás, tanto a 

Convenção de ‘status’ constitucional [art. 12.4], quanto o Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência [art. 84, §3º], estabelecem a possibilidade de 

aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade legal 

conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa ao desamparo as pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora as classifique como relativamente capazes 

[art. 4º, inciso III do Código Civil]. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se em consideração o caso concreto, em que restou fartamente 

demonstrado que a requerida ostenta quadro clínico que a obstaculiza 

e/ou incapacita de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas 

atividades cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve 

envolver os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em 

razão da ausência de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde da curatelada. Como curador definitivo de Adriana 

Alves Soares Pavezi deve ser nomeado o requerente Jose Antonio 

Pavezi, marido da requerida, o qual vem dispensando os cuidados 

necessários à interditanda, conforme se observa do teor do estudo social 

encartado no evento nº 8738414 – págs. 1/5. Dispenso o curador da 

prestação de contas a cada ano, embora exigida pela legislação de 

regência [art. 84, § 4º da Lei nº 13.146/2015], haja vista a inexistência de 

bens imóveis em nome da interditanda (evento nº 3050406) e a modesta 

situação financeira da família (evento nº 8738414), sendo dedutível que o 

benefício previdenciário será totalmente despendido na sua própria 

subsistência. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

"APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. GANHOS MÓDICOS. 

DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA. Consideradas as particularidades do 

caso, em que se observa que a interditada não titula patrimônio e recebe 

benefício previdenciário modesto, mostra-se desarrazoada a 

determinação de prestação de contas de forma anual, de modo que a 

dispensa operada na sentença deve ser mantida. APELO DESPROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70077749265, Oitava Câmara Cível, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/10/2018). "APELAÇÃO. 

INTERDIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CURADOR EM PRESTAR CONTAS. 

DISPENSA. Desnecessária a imposição de prestação de contas periódica, 

ante ao fato da interditada não possuir bens, nem renda expressiva, e a 

curatela ser exercida pelo mãe. A prestação de contas visa à proteção 

dos bens dos incapazes no presente caso sua imposição só tornaria 

ainda mais penoso o difícil encargo da mãe. Apelação desprovida." (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70074797176, Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido vertido na peça inicial por Jose Antonio Pavezi em desfavor de 

Adriana Alves Soares Pavezi, para o fim de: a) Decretar a curatela da 

requerida, Adriana Alves Soares Pavezi, declarando-a relativamente 

incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, na forma do art. 

4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do Código Civil de 2002; b) Fixar 

os limites da curatela, nos termos do art. 755, inciso I, do Código de 

Processo Civil, à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial, bem 

como ao gerenciamento do tratamento de saúde da curatelada; c) 

Confirmar a curatela provisória precedentemente concedida e, como 

corolário, nomear-lhe curador definitivo o requerente Jose Antonio Pavezi, 

forte no art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a confecção de termo 

de compromisso nos autos; d) Determinar a extração de ofício, 

remetendo-o ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos 

direitos políticos da curatelada; e e) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Proceda-se à inscrição do presente 

veredicto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e à sua 

publicação, tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) 

oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, também como no sítio 

do Tribunal e na plataforma de edital do CNJ por 06 (seis) meses, na forma 

do art. 9.º, inciso III do Código Civil e art. 755, § 3.º do Código de Processo 

Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil para averbação. Considerando-se que se exauriu sem 

impugnação, o prazo de manifestação das partes sobre o teor do laudo 

pericial, Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com o 

intuito de proceder ao pagamento dos honorários do perito. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso. Custas processuais pela parte autora, ficando 

suspensa a exigibilidade da cobrança, devido à concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo 

Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 

de fevereiro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME PEREIRA DIAS, 

digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de fevereiro de 2020.Guilherme Pereira 

Dias (Assinado Digitalmente)Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176068 Nr: 551-61.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, JOAO BENTO DE 

ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY GABRIEL ESPINDOLA, VALDEILSON 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21747/O, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - OAB:MT/8836
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 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 02 de abril de 2020, às 15h40min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 175587 Nr: 266-68.2020.811.0045

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611, JONAS MENDES BARRAVIEIRA - OAB:13.116, MOACIR 

RIBEIRO - OAB:3.562-B

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 127342 Nr: 4158-24.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, RAFAEL 

FERREIRA DA SILVA, LAUDELIRA MATIAS GOMES, JANIETH APARECIDA 

FELISMINA RODRIGUES, DIEGO COUTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, ARIANE FERREIRA MARTINS - OAB:12586

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 130107 Nr: 5692-03.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS REGIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 133840 Nr: 7796-65.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIS RODRIGUES DA SILVA, DILSON ALVES 

NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 139343 Nr: 3051-08.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN YURI BERTOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975-O, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:15.079 MT

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 161012 Nr: 6444-04.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDM, LFDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 171677 Nr: 4723-80.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO ROBERTO ALVES - 

OAB:2180841/SP

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 171873 Nr: 4874-46.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha Silva 

Quintana - OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233
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 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 172115 Nr: 5045-03.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANE BERNARDES BIANGULO, DIEGO 

RAMOS GODINHO ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILVAN BATISTA DA SILVA - 

OAB:40019/GO

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 172312 Nr: 5211-35.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS AUGUSTO REBOLHO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 172519 Nr: 5333-48.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES ARAÚJO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068/MT, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:11006/B

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172663 Nr: 5418-34.2019.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERNANDES BARBOSA, ARTHUR 

DE ALMEIDA DE SOUSA, JONATHAN MARTINS CORREA, RONILDO 

MACIEL DOS SANTOS, THAIS FERNANDA PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MEIRA COELHO - 

OAB:24.136

 Vistos etc.,

Devidamente certificada a tempestividade dos recursos de apelação 

interposto pelas Defesas dos acusados (fls. 279 e 306), recebo tais 

recursos. Outrossim, observo que as Defesas já apresentaram as suas 

razões recursais (fls. 279/291 e 307/322), bem como o representante do 

Ministério Público suas contrarrazões (fls. 324/373).

Assim sendo, não restando outras diligências a serem cumpridas, nem 

havendo preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas 

sinceras homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 173152 Nr: 5716-26.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DUARTE, JAIR JUNIOR 

BOTELHO BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/MT

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 173232 Nr: 5764-82.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO, 

EDSON ERNESTO MOTA, ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:MT/16428

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 174310 Nr: 6359-81.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGENIO ATÍLIO STREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANTONIO RUAS LUBI 

- OAB:24.850/SC

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 174572 Nr: 6509-62.2019.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, ANDRÉ 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, RAUL FELICIANO MAIA, PAULO HENRIQUE 
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PEIXOTO, BEATRIZ TEODORO RADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, Fabricio schabat mensch - OAB:25550-O

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 175039 Nr: 6790-18.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PEDRO CAVASIN MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:MT/7389

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 175041 Nr: 6792-85.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ADVASSON 

PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANA 

QUINTO - OAB:13.150, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 176068 Nr: 551-61.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, JOAO BENTO DE 

ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY GABRIEL ESPINDOLA, VALDEILSON 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21747/O, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - OAB:MT/8836

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003570-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE CAPELLARI (EXECUTADO)

ELOIR PEDRO CAPELLARI (EXECUTADO)

 

Em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-71.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE CAROLINA BRAGA MALVINO (REQUERIDO)

 

intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010604-77.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SEVERINO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO OTILIO WIEGERT (EXECUTADO)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

NELMO JOSE WIEGERT (EXECUTADO)

LAURI RUSCHEL (EXECUTADO)

MARCIO RODRIGO WIEGERT (EXECUTADO)

SILVANO ALOISIO WIEGERT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001953-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI ANTONIO ERSEGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001953-68.2017.8.11.0045 KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 

018.936.231-65 (EXEQUENTE) SADI ANTONIO ERSEGO (EXECUTADO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Eu, Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a 

presente, CERTIFICO que nesta data – período vespertino, em cumprimento 

ao mandado expedido pelo juízo competente, extraído dos autos nº. 

1001953-68.2017.8.11.0045, me dirigi até o endereço indicado no 

mandado (Avenida Pernambuco, 299 – Hotel Catarinense), local em que fui 

atendido pelo proprietário do local, Sr.º Marcos Menegazzo, que me disse 

que o citando já residiu no local há uns dois anos atrás, mas que saiu dai e 

nunca mais o viu, não sabendo onde ele possa ser encontrado 

atualmente. Em razão do exposto, estando o requerido em local incerto e 

não sabido, DEIXEI DE EFETUAR A CITAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) Sadi 

Antônio Ersego, e, nos termos do artigo 53 da lei de regência, faço a 

devolução do mandado independentemente de seu cumprimento positivo, 

para as providências do juízo. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. /MT, 24 

de maio de 2019. ANDRE NASSAR NOBRE Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010406-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENATO CANAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DE COSTA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8010406-64.2016.8.11.0045 CARLOS RENATO CANAN - CPF: 

984.591.129-34 (EXEQUENTE) LOURDES DE COSTA - ME - CNPJ: 

20.886.732/0001-38 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, 

que não foi possível intimar Lourdes de Costa ME, pois em diligência ao 

endereço Av Emerson Valcanaia, nº 1580, falei com Sr Vilmar, informou 

que são antigos locatários. Dirigi-me, ainda, ao endereço Avenida São 

Paulo, nº 190,,0 Residencial São Paulo, não souberam informar sobre a 

parte. Fui informada por terceiros que a Fazenda Tres Nascentes não é 

mais da parte. /MT, 7 de junho de 2019. LETICIA DA SILVA GOMES Oficial 

de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-18.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ALVES RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RODRIGO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: EZEQUIEL 

ALVES RODRIGUES - ME REQUERIDO: LUAN RODRIGO DE SOUZA . 

LUCAS DO RIO VERDE, 20 de março de 2020. CLEUSA BATISTA DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011538-93.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8011538-93.2015.8.11.0045 G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 

15.549.974/0001-04 (REQUERENTE) ODENIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 

968.418.691-68 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial de 

Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me à Av. Bahia, nº. 

452-E, Bairro Rio Verde, e ali, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA de bens 

móveis ou imóveis de propriedade do executado ODENIR ANTONIO DE 

SOUZA, em virtude de não localizar o requerido no endereço. Pois, no 

endereço falei com a mãe do requerido a Srª. Benedita Catarina da Silva, 

qual afirmou que o mesmo reside com Ela. Diante do exposto, devolvo o 

mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

Lucas do Rio Verde-MT, 05 de junho de 2019 Edmilson Pedro Leite Xavier 

((Oficial de Justiça)) SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001963-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do EXEQUENTE, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001607-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR HORLLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA DA LUZ SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001607-83.2018.8.11.0045 JAIR HORLLE - CPF: 289.164.410-72 

(EXEQUENTE) KAROLINA DA LUZ SILVA - ME - CNPJ: 17.222.338/0001-90 

(EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Oficial de Justiça abaixo 

assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de 

Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído 

dos autos supra mencionados, diligenciei-me ao endereço da Bunge 

Alimentos na av. emerson valcanaia esquina com MT 449, e após as 

formalidades legais, INTIMEI a parte KAROLINA DA LUZ SILVA ME 

(representada por Karolina da Luz Silva), de todos os termos do presente 

mandado, qual bem ciente ficou após a leitura, aceitou a cópia que lhe 

ofereci e exarou sua assinatura de recebimento. Diante do exposto, 

devolvo o referido mandado para os devidos fins. O referido é verdade e 

dou fé. /MT, 11 de junho de 2019. KASSIANO POZZEBONN FOGACA DE 

ABREU Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011581-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOZOR VITORINO DE ARRUDA (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) EXEQUENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME EXECUTADO: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - 

ME, HOZOR VITORINO DE ARRUDA . LUCAS DO RIO VERDE, 20 de março 

de 2020. CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011108-44.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LAEDIO DE MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8011108-44.2015.8.11.0045 BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (EXEQUENTE) ANTONIO LAEDIO 

DE MOURA - CPF: 794.899.401-78 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico, eu, Oficiala de Justiça abaixo assinada, que em cumprimento ao 

respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, 

diligenciei-me, no dia 04/07/2019, à Rua Rio de Janeiro, 552-E, Bairro Rio 

Verde, e, ali sendo, DEIXEI DE PROCEDER À AVALIAÇÃO do bem descrito 

no mandado anexo, tendo em vista que não o localizei no local em 

questão, sendo que fui informada pela Sra. Edna (ex-esposa da parte ré), 

de que o requerido teria sofrido um acidente com o veículo objeto de 
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avaliação e teria o abandonado em um sítio, sendo que não soube informar 

o atual endereço do bem. Diante do exposto, devolvo o mandado em 

cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. LUCAS DO 

RIO VERDE/MT, 04 de julho de 2019. CRISTINA ALMEIDA WILLE Oficiala de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-55.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYBERSON CRISTIANO VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALDIR JOSE HENNING (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE VENDRUSCOLO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003850-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGIR CARLOS PERUZZOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória, em anexo, INTIMO a parte exequente, por seu advogado 

e via DJE, para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 28 

de maio de 2019. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003264-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK - ME (EXECUTADO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011131-87.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8011131-87.2015.8.11.0045 VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 

831.830.949-91 (EXEQUENTE) NILSON LOPES RODRIGUES - CPF: 

841.174.193-15 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, João 

Valdecir de França, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao R mandado 

extraído dos Autos, dirigi - me ao endereço do mandado e não encontrei o 

bem a ser penhorado, tampouco o devedor. Atraves de informações 

obtidas naquele endereço soube que Nilson Lopes Rodrigues mudou - se 

dali ja faz mais de um ano. Desta forma,d evolvo o presente mandado para 

providencias. Dou fé. /MT, 10 de julho de 2019. JOAO VALDECIR DE 

FRANCA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010175-42.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO VIDAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8010175-42.2013.8.11.0045 DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME - CNPJ: 

11.103.844/0001-84 (EXEQUENTE) FABRICIO VIDAL - CPF: 

971.776.101-97 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, que não 

foi possivel intimar Fabricio Vidal, pois em diligencia avenida Chiapeta, não 

localizei nenhum imóvel com o nº informado. Falei com alguns moradores 

que informaram desconhecer a parte. /MT, 15 de julho de 2019. LETICIA 

DA SILVA GOMES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA NILCEMARA DE MOURA LOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GOMES DE SOUZA 06354762821 (REQUERIDO)

ROSANA NOGUEIRA DE SOUSA 08792064892 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA NILCEMARA DE MOURA LOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GOMES DE SOUZA 06354762821 (REQUERIDO)

ROSANA NOGUEIRA DE SOUSA 08792064892 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011311-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

APARECIDA WEIRICH FOGACA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8011311-06.2015.8.11.0045 DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME - CNPJ: 

11.103.844/0001-84 (EXEQUENTE) JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - 

ME - CNPJ: 12.757.250/0001-50 (EXECUTADO), APARECIDA WEIRICH 

FOGACA - CPF: 656.345.602-25 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico, eu, LARISSA KEYTHIANY OLIVEIRA CHAVES, Oficiala de Justiça 

lotada nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de 

Penhora e Avaliação, extraído dos Autos em epígrafe, no dia 25.05.2014, 

efetuei diversas diligencias afim de encontrar bens em posse do 

executado, onde DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA E AVALIAÇÃO tendo 

em vista esta oficiala não encontrar bens passiveis de penhora em nome 

do requerido. Cumprido o mandado devolvo-o junto com esta à Central de 

Mandados, dentro do prazo legal, para as devidas providências na forma 

da lei. Por ser a pura expressão da verdade, assino e dou fé. LUCAS DO 

RIO VERDE/MT, 7 de junho de 2019. LARISSA KEYTHIANY OLIVEIRA 

CHAVES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000835-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DE SOUZA TORZESCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000835-91.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ADELAIDE DE SOUZA 

TORZESCHI REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Retornem os autos aos arquivo. Cumpra-se 

Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006323-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO RACOES CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006323-22.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: TALISMA TRANSPORTES LTDA 

- ME EXECUTADO: AGRO RACOES CENTRO OESTE EIRELI - ME Vistos. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na 

secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à 

instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a 

parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006324-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. M. MERCADO E ACOUGUE EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006324-07.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: TALISMA TRANSPORTES LTDA 

- ME EXECUTADO: W. S. M. MERCADO E ACOUGUE EIRELI Vistos. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na 

secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à 

instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a 

parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006325-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y A DA SILVA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006325-89.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: TALISMA TRANSPORTES LTDA 

- ME EXECUTADO: Y A DA SILVA COMERCIO - ME Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do 

Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução da 

presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MANGERONA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER MAGAZINE MOC CONFECCOES LIMITADA - EPP (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certifico que até a presente 

data não houve resposta ao ofício encaminhado ao juízo deprecado, 

tampouco retorno da carta precatória; razão pela qual INTIMO O 

REQUERENTE, para que requeira o que entender de direito, no prazo legal. 

LUCAS DO RIO VERDE, 20 de março de 2020. MARCELA OLIVEIRA 

CAVALCANTI DE AVILA Analista Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006357-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FACCIA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S S P (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR GABRIEL DE OLIVEIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006357-94.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: FACCIA ODONTOLOGIA 

ESPECIALIZADA S S P EXECUTADO: JOSIMAR GABRIEL DE OLIVEIRA 

DOS ANJOS Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial 

original necessário à instrução da presente execução (FONAJE Enunciado 

Cível 126). Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. Havendo 

citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. Restando 

frustrada a citação, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, 

sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação 

(art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica registrado, 

desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será 

admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, §4 

º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006367-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALVES GALENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006367-41.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: DIONATAN GOMES DUARTE 

EXECUTADO: EDSON GONCALVES GALENO Vistos. Defiro a busca de 

endereço do executado (INFOJUD). Intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo 

extrajudicial original necessário à instrução da presente execução 

(FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. Havendo citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de concordância tácita e consequente extinção do 

processo. Restando frustrada a citação, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, 

indicando novo endereço, sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95. Havendo citação, mas não havendo pagamento ou penhora, 

renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência 

de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000046-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000046-53.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: DIONATAN GOMES DUARTE 

EXECUTADO: ROBERT ALVES DE SOUZA Vistos. Defiro a busca de 

endereço do executado (INFOJUD). Intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo 

extrajudicial original necessário à instrução da presente execução 

(FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. Havendo citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de concordância tácita e consequente extinção do 

processo. Restando frustrada a citação, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, 

indicando novo endereço, sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95. Havendo citação, mas não havendo pagamento ou penhora, 

renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência 

de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011335-34.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000467-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000467-43.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: MEGA COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME EXECUTADO: SUPERMERCADO 

PARANAENSE LTDA - EPP Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo 

extrajudicial original necessário à instrução da presente execução 

(FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. Havendo citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de concordância tácita e consequente extinção do 

processo. Restando frustrada a citação, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, 

indicando novo endereço, sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95. Havendo citação, mas não havendo pagamento ou penhora, 

renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência 

de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000468-28.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LEITE DE ARRUDA 02109270110 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000468-28.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: MEGA COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME EXECUTADO: MARCIA LEITE DE ARRUDA 

02109270110 Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial 

original necessário à instrução da presente execução (FONAJE Enunciado 

Cível 126). Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. Havendo 

citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. Restando 

frustrada a citação, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, 

sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação 

(art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica registrado, 

desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será 

admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, §4 

º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004574-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO DENICOLO (EXEQUENTE)

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004574-72.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ALBANO DENICOLO, 

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da 

petição de Id. 28148270, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volvam os 

autos conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000471-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENILCE MARIA BENDER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MAZIERO CATTANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000471-80.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: LORENILCE MARIA BENDER - 

ME EXECUTADO: GILBERTO MAZIERO CATTANI Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do 

Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução da 

presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE CRISTINE FROES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000984-53.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JEANNE CRISTINE FROES DE 

FARIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para que, (via 

AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o 

pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e 

comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem necessários 

para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o 

devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização 

do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata observância ao 

comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-15.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS KARINE SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000637-15.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: ALINE DAL MOLIN 

EXECUTADO: THAIS KARINE SANTOS DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do 

Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução da 

presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000684-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELEY DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000684-86.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: ADEMAR OSORIO SILVEIRA 

EXECUTADO: JOCELEY DA SILVA VIEIRA Vistos. Defiro o pedido de Id. 

29585371. Retifique-se o valor da causa junto aos sistemas. Após, 

INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione 

aos autos planilha com demonstrativo detalhado do valor do crédito 

atualizado. Oportunamente, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SILVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000113-86.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSILENE SILVA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Tem-se a solicitação de 

reabertura de prazo em Id. 21955223 e 22019705, em razão de erro na 

disponibilização do Acórdão. Dessa forma, a análise sobre a devolução de 

prazo deve ser feita pela eminente relatora do recurso inominado. E, por 

esse motivo, DETERMINO a remessa do autos à Turma Recursal para que 

a autoridade competente proceda com esta análise. Às providências. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010423-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL MARTINEZ FREIXES FILHO (EXECUTADO)

DANIEL CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PRA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010072-35.2013.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

LIZA ANDREIA COSTENARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR OAB - MT0017589A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça, requerendo o que entender de direito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011314-58.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONITAN OLIVEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, requerendo o que de direito no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012194-50.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ELIRIA STIVAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE WICKERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012194-50.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ROSANE ELIRIA STIVAL 

EXECUTADO: ADRIANE WICKERT Vistos etc. Defiro pedido da Defensoria 

Pública para intimação da exequente para que compareça a Defensoria 

Pública, no prazo de 5 dias. Realizada a intimação, advirto que deverá 

apresentar, bens passiveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção por ausência de bens. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde – MT, 

data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000852-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE JACINTA HOFFMANN FRANZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE PASTRI 03854347154 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-43.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS FRANCISCO TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA ANTUNES DANGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CARRIEL FERNANDES OAB - SP263833 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010270-43.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: MATIAS FRANCISCO TORRES 

EXECUTADO: ANGELITA ANTUNES DANGE Vistos. ANGELITA ANTUNES 

DANGE, nos autos da ação de execução que lhe move MATIAS 

FRANCISCO TORRES, opôs os presentes embargos à execução, alegando 

excesso de execução. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Os embargos não merecem 

acolhimento. Inobstante as alegações do embargante, não há como as 

acolher. Isto porque o embargante sequer garantiu integralmente o juízo, 

sendo esta garantia conditio sine qua non para apreciação dos embargos, 

conforme Enunciado 117 o FONAJE, verbis: Enunciado nº 117: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial (XXI Encontro Vitória/ES)”. Vale observar que o bem oferecido à 

penhora possui valor de mercado muito aquém ao crédito perseguido na 

presente execução, conforme se verifica em consulta à Tabela Fipe, de 

modo que ainda que ele fosse penhorado, o juízo não estaria garantido. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DA SENTNEÇA. INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. 

OBRIGATORIEDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. Embora o artigo 

525 do Novo Código de Processo Civil dispense a segurança do juízo, nos 

Juizados Especiais Cíveis há expressa previsão da necessidade da 

segurança do juízo, art. 53, par.1º, da Lei nº 9.099/95, que é claro ao 

determinar que a penhora deve preceder o oferecimento de embargos à 

execução. Ademais, o Enunciado nº 117 do FONAJE sedimentou a 

questão, inclusive para o caso de execução de título judicial (cumprimento 

de sentença): Enunciado 117 (novo)- É obrigatória a segurança do Juízo 

pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial 

ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro 

Vitória/ES). Neste sentido: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO 

INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. IMPUGNAÇÃO À FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007552037, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

24/04/2018) AGRAVO... INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. SEGURANÇA DO JUÍZO EM EXECUÇÃO 

JUDICIAL. NECESSIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO 

OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO 

DA LEI DO RITO SUMARÍSSIMO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Interno 

Nº 71006571004, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 30/03/2017). Assim, a extinção 

dos embargos, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007785660, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 18/07/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007785660 RS, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

18/07/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 19/07/2018) (Grifo nosso). SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. 

TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO RECEBE A 

IMPUGNAÇÃO ANTE A FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DA 

EXECUTADA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O 

OFERECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 

CORTE DE JUSTIÇA. A prévia e integral garantia do juízo é pressuposto 

para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, a teor 

do que dispõe o art. 475-J, § 1º, do Código de Processo Civil/73, então 

vigente. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO 

A QUO. RECLAMO NÃO CONHECIDO. Aflige o princípio que veda a 

supressão de instância a agitação de matérias tão somente em segundo 

grau de jurisdição, sem que elas tenham passado pelo crivo do debate e 

julgamento na origem. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 

(TJ-SC - AI: 01295432820148240000 Balneário Camboriú 

0129543-28.2014.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 

Julgamento: 24/05/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial) (Grifo 

nosso). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, 

prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos. Considerando 
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que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 

835, inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

34.790,06 (trinta e quatro mil setecentos e noventa reais e seis centavos) 

em conta bancária e aplicações financeiras da executada ANGELITA 

ANTUNES DANGE (CPF 291.021.888-05), através do sistema BACENJUD. 

Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do 

TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Com a apresentação dos Embargos 

à Execução, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

também se manifeste e requeira o que entender de direito, sob pena de 

preclusão. Designe-se audiência de conciliação. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SERRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

DIEGO GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO INTROVINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001342-81.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: DIEGO GUIMARAES DA SILVA, 

ADELSON SERRA DE SOUSA EXECUTADO: JOAO INTROVINI PINHEIRO 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento e 

Decido. A exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa 

do executado, originariamente consagrado na jurisprudência e na doutrina 

(e agora legalmente previsto no art. 803, parágrafo único, CPC), por meio 

da qual, sem garantia do juízo e mediante simples petição, pode o 

executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado 

em matérias de ordem pública. Desta feita, há permissivo legal à utilização 

da exceção de pré-executividade. Seu pressuposto é a existência de vício 

atinente à matéria de ordem pública (que pode inclusive ser reconhecida 

de ofício pelo magistrado), desde que haja presença de prova 

pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. De maneira que 

se for preciso a dilação probatória, deverá o executado opor embargos à 

execução ao invés da exceção de pré-executividade. No caso em tela, 

sustenta o excepto, em síntese, nulidade da citação na ação de 

conhecimento, a prescrição do título e ilegitimidade passiva, isso em 

preliminar; enquanto no mérito, tece comentários acerca da inexistência do 

seu dever de indenização. No caso ora em estudo, na ação de 

c o n h e c i m e n t o  q u e  t r a m i t o u  p e r a n t e  e s t e  J u í z o 

(8010618-27-2012.8.11.0045) houve a formalização de acordo pelas 

partes em audiência de conciliação, antes da citação formal do 

requerido/executado. O acordo foi homologado judicialmente, mas 

supervenientemente foi denunciado seu descumprimento, em ordem a que 

o autor/exequente requeresse o cumprimento do acordo. Aduz o excepto, 

nessa ocasião, nulidade referente à citação, ao argumento de que a sua 

participação na audiência de conciliação aconteceu de forma ingênua, 

sem que lhe fosse esclarecida a possibilidade de adiamento do ato para 

pudesse ter o auxílio de advogado. Todavia, em pese a linha de 

pensamento defendida pelo devedor, tenho que razão não lhe assiste. Na 

realidade, o comparecimento da parte firmando acordo nos autos é 

suficiente para os fins processuais, nos termos do art. 239, §1º do CPC. 

Daí que na espécie dos autos há que se considerar o excepto/executado 

citado, inexistindo nulidade a ser decretada. Sobre o tema: RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE 

ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA NULIDADE. DECRETO PRISIONAL 

MANTIDO. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Atingida a 

finalidade do ato, o juiz o considerará válido, mesmo que realizado de 

modo diverso do prescrito em lei. Inteligência do art. 277 do NCPC. 2. O 

comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a nulidade da 

citação. Inteligência do art. 239, § 1º, do NCPC. 3. O decreto prisional por 

débito alimentar só é permitido nas hipóteses em que o devedor não 

comprova o pagamento ou tem a sua justificação desacolhida. 4. No caso, 

ocorreram as duas hipóteses. 5. A impugnação por defeito de ato 

processual, por si só, não retira a legalidade do decreto prisional por 

débito alimentar, pois não comprova adimplemento do débito, nem o 

justifica de modo razoável. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ - 

RHC: 80752 SP 2017/0025371-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 22/03/2017) (Grifo nosso). Ademais, quanto à 

tese expendida, de ter sido enganado, vício do consentimento na 

formação do acordo homologado judicialmente, deve ser deduzida em 

ação própria voltada a tal finalidade. Cito o seguinte julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. ACORDO SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. TENCIONADA 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INVIABILIDADE. 

SUPOSTA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO NO ATO DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO QUE DEVEM 

SER ARGUIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA, MEDIANTE AMPLO CONTRADITÓRIO 

E DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMÁTICA QUE, ADEMAIS, SEQUER FOI 

ALEGADA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Se as partes, maiores e capazes, formalizam acordo e 

pleitearam, por mútuo consenso, a sua homologação judicial, suas 

cláusulas e condições as obrigam até que a aludida transação seja 

rescindida por vício de consentimento, o que deve ser objeto de ação 

própria, e não através de recurso contra decisão homologatória. (TJ-SC - 

AC: 03009441020168240135 Navegantes 0300944-10.2016.8.24.0135, 

Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 07/11/2019, 

Segunda Câmara de Direito Civil) (Grifo nosso). As razões do 

excepto/executado também devem ser afastadas no tocante à alegação 

de prescrição, já que a presente demanda se sujeita à prescrição 

intercorrente advinda do decurso do tempo associado à inércia do credor. 

E mesmo ela não se configura aqui, vez que o exequente impulsionou o 

feito constantemente, promovendo as diligências que estavam ao seu 

alcance, sendo que nenhum período que se aponte como paralisação 

superou o prazo equivalente ao da prescrição da ação, conforme verbete 

da súmula n. 150 do STF. Por fim, para análise dos demais pontos 

lançados nesta exceção, é necessária dilação probatória, cuja questão 

deve ser eventualmente discutida em sede de embargos à execução. Pelo 

exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade. 

Considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, 

ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor 

da dívida R$ 55.962,91 (cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta e 

dois reais e noventa e um centavos) em conta bancária e aplicações 

financeiras da parte executada JOAO INTROVINI PINHEIRO (CPF: 

167.463.090-53), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário 

disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com 

providências necessárias para a imediata vinculação neste processo dos 

valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 
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BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de extinção. Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 782, §3, do CPC, 

defiro o pedido do exequente de inclusão do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito, que será feito por meio do sistema Serasajud. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001608-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CINPAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGREPINO JOSE DE PINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001608-05.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: JORGE CINPAK EXECUTADO: 

AGREPINO JOSE DE PINHO Vistos. Chamo o feito à ordem. Denota-se que 

a presente ação foi enquadrada no rito aplicado ao Cumprimento de 

Sentença, sob a alegação de que a autocomposição realizada junto ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania seria título executivo 

judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC. No entanto, o art. 515, inciso II, 

do CPC preceitua que se houver a decisão homologatória de 

autocomposição judicial, seguirá o rito dos títulos executivos judiciais com 

a execução fundada no art. 528 e seus parágrafos do CPC. No caso em 

tela, não consta nos autos a decisão homologatória judicial do acordo que 

fora celebrado pelas partes, sendo esta imprescindível para que seja 

seguido o rito pretendido pela exequente. Intime-se a parte autora para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, a juntada da referida decisão 

homologatória da autocomposição, ou requeira a conversão do rito, 

ressaltando que o silêncio importará na extinção do feito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-39.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEGAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010106-39.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO 

EXECUTADO: ANTONIO VIEGAS DA SILVA Vistos. Dispensado relatório. 

Decido. Conforme consta no artigo 833, inciso IV do Código de Processo 

Civil de 2015, são impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, os soldos, 

os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal”. Exceção à regra diz respeito às hipóteses para 

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, 

além de execução de quantias mensais superiores a cinquenta salários 

mínimos, (art. 833, § 2°, CPC). Dessa forma, em que pese os rendimentos 

da parte executada sejam considerados impenhoráveis, há exceção 

apresentada pelo § 2º, visto que o presente cumprimento se trata de 

execução de valores concernentes a honorários advocatícios, os quais 

são verbas alimentares (artigo 85, § 14 do CPC). Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. I. 

Da leitura do art. 833, § 2º, do CPC, conclui-se que a verba de caráter 

alimentar não se encontra protegida pela impenhorabilidade quando 

necessária ao pagamento de crédito de igual espécie, independentemente 

de sua origem. II. Tratando de penhora para fins de quitação de honorários 

advocatícios de sucumbência, é possível o bloqueio judicial de proventos 

de aposentadoria, em percentual que não se inviabilize a subsistência da 

parte executada. III. No presente caso, não houve comprovação de que o 

saldo bloqueado em conta seria essencial para a sua mantença, podendo 

ser mantida a penhora sobre a integralidade da verba. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70077589323, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 10/07/2018) (Grifo nosso). Portanto, o pedido 

de penhora dos rendimentos do executado deve ser deferido. No entanto, 

de acordo com a documentação apresentada em Id. 25721959, é possível 

vislumbrar que a remuneração da parte executada é proveniente de 

benefício previdenciário – aposentadoria por invalidez – NB 5494472805, 

no valor líquido de R$1.968,00, considerando que a executada é portadora 

de câncer de pele e diabete (Id. 638853). Por tal fato, entendo que a 

fixação de penhora na proporção de 30% dos rendimentos do executado 

é quantia muito elevada, tendo em vista sua situação econômica e 

considerando as despesas médicas que o executado enfrenta, além da 

situação de calamidade pública em razão da pandemia do COVID 19. 

Dessa forma, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e 

considerando que a executada está em tratamento médico, entendo que a 

penhora mensal deve corresponder à proporção de 10% sobre os 

rendimentos líquidos do executado. Isso posto, DEFIRO em parte o pedido 

apresentado em Id. 25721954, para determinar a penhora de 10% (dez por 

cento) do benefício previdenciário da executada até atingir o valor 

executado de R$11.653,62 (onze mil seiscentos e cinquenta e três reais e 

sessenta e dois centavos). Oficie-se ao INSS para transferir mensalmente 

a quantia correspondente a 10% do benefício previdenciário da executada 

para subconta judicial vinculada a esses autos até atingir o montante de 

R$11.653,62 (onze mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e 

dois centavos). Efetuada a transferência mensal pelo INSS, expeça-se 

alvará para levantamento dos valores. Após o término dos descontos, 

intime-se o exequente para se manifestar acerca da quitação da dívida ou 

da existência de saldo remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002133-84.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: APARECIDA LINA DA SILVA 
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Vistos. O arresto é medida executiva decorrente da ausência da parte 

executada no seu domicílio (CPC, art. 830, caput). Efetivado o arresto e 

não encontrada a parte executada pelo oficial de justiça (CPC, art. 830, § 

1º), cabe à parte exequente requerer a citação por edital (CPC, art. 830, § 

2º). Neste diapasão, o arresto não é medida adequada no procedimento 

de execução de título extrajudicial nos Juizados Especiais Cíveis, por 

incompatibilidade com as normas que regem esse sistema. Primeiro, o art. 

53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995 diz que não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. A lei 

prevê duas formas de extinção do processo e a ausência de localização 

do devedor é uma delas. E justamente a ausência da parte executada no 

seu domicílio é o requisito autorizador do arresto. Ora, se o devedor não é 

o localizado, o processo deve ser extinto, sem possibilidade de 

prosseguimento. Caso tenha conhecimento da existência de patrimônio, 

cabe ao credor ajuizar a ação de execução no juízo comum. Segundo, ao 

propor ação perante o Juizado Especial Cível, o exequente deve ter 

certeza do paradeiro do executado para fins de citação pessoal. Isso 

porque, inviabilizada a citação pessoal, a lei veda a citação por edital no 

procedimento do Juizado Especial Cível (art. 18, § 2º), pois incompatível 

com os princípios informativos que regem a matéria (art. 2º). A vedação 

alcança qualquer tipo de processo (conhecimento ou execução), sendo 

que a impossibilidade de proceder à citação por edital acarreta na extinção 

do processo (Lei n. 9.099/1995, arts. 51, II, e 53, § 4º). A citação por 

edital, aliás, é ato processual indispensável após a efetivação do arresto e 

não localização do devedor pelo oficial de justiça (CPC, art. 830, § 2º). 

Terceiro, o procedimento do arresto é contrário aos princípios informativos 

dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/1995, art. 2º). O arresto pressupõe 

que o devedor não tenha sido localizado pelo oficial de justiça quando da 

citação. Posteriormente, se encontrado bens arrestáveis, o oficial de 

justiça deverá, novamente, tentar citar o devedor em duas oportunidades 

distintas. Não o encontrado e inexistindo suspeita de ocultação, o devedor 

será citado por edital, se houver requerimento do credor. Decorrido o 

prazo de citação e sem manifestação do devedor, o arresto se converte 

em penhora, com nova necessidade de intimação do devedor da penhora 

e para comparecer na audiência, a fim de opor embargos (Lei n. 

9.099/1995, art. 53, § 1º). Não bastasse isso, há necessidade de 

nomeação de curador especial ao devedor (CPC, art. 72, II; STJ, Súmula n. 

196). Como se vê, o procedimento do arresto e suas consequências 

tornam o procedimento moroso e custoso em claro contraste com os 

princípios informativos dos Juizados Especiais. Nesta senda, diante da 

impossibilidade da citação por edital, não há como proceder-se à posterior 

conversão do arresto em penhora, medida esta, em última análise, 

pretendida pela parte autora. Por fim, registre-se que este juízo não 

desconhece o teor do Enunciado n. 37 do Fonaje. Contudo, o enunciado 

não tem efeito vinculante, de modo que inexiste obrigatoriedade na sua 

aplicação. Assim colocado, sem mais delongas, INDEFIRO de pronto os 

pedidos de arresto executório (Id. 27450037). Isto posto, determino a 

intimação do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline nos 

autos endereço onde poderá a parte executada ser localizada para fins 

de citação, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000472-65.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPEACAO E PINTURA KIDAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000472-65.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: CHAPEACAO E PINTURA 

KIDAO LTDA - ME EXECUTADO: NILTON CESAR GONCALVES Vistos. 

Denota-se que a presente ação foi enquadrada no rito aplicado ao 

Cumprimento de Sentença, sob a alegação de que a autocomposição 

realizada junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

seria título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC. No entanto, 

o art. 515, inciso II, do CPC preceitua que se houver a decisão 

homologatória de autocomposição judicial, seguirá o rito dos títulos 

executivos judiciais com a execução fundada no art. 528 e seus 

parágrafos do CPC. No caso em tela, não consta nos autos a decisão 

homologatória judicial do acordo que fora celebrado pelas partes, sendo 

esta imprescindível para que seja seguido o rito pretendido pela 

exequente. Assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial 

providenciando, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada da referida 

decisão homologatória da autocomposição, ou requeira a conversão do 

rito, ressaltando que o silêncio importará na extinção do feito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-05.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSON SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ITALO ROGE MORAES (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001543-05.2020.8.11.0045. REQUERENTE: WALYSON SILVA DA 

CONCEICAO REU: ITALO ROGE MORAES REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

-DETRAN Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de 

Urgência que WALISON SILVA DA CONCEIÇÃO move em face de ITALO 

ROGE MORAES ZUCHINI, ESTADO DO MATO GROSSO e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT (qualificados 

nos autos). Alega o autor que no dia 01/02/2015 vendeu o veículo MOTO 

MARCA YAMAHA, X TZ 125K, PLACA NJC1479/M T, RENAVAN: 

00933788339, ficando o requerido Italo obrigado a efetivar a transferência 

de propriedade da motocicleta, todavia, não cumpriu sua obrigação. Aduz 

que por essa razão estão sendo lançados em seu nome débitos e multas 

referentes à motocicleta supracitada, inclusive gerando inscrições na 

dívida ativa (CDA ’s nº 20193191322, 20192751744 e 2018664565). Deste 

modo, requer, em sede liminar, que o Estado de Mato Grosso suspenda a 

exigibilidade dos créditos tributários estampados nas citadas CDA’s, assim 

como seja o requerido Italo impelido a transferir a propriedade da 

motocicleta para o seu nome. É o breve relatório. Decido. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, os 

documentos jungidos nos autos demonstram satisfatoriamente que a 

motocicleta descrita na petição inicial foi vendida ao requerido Italo, tendo 

as partes assinado a respectiva Autorização para Transferência de 

Propriedade de Veículo (Id. 30534936), contudo, mesmo diante da tradição 

do bem e ciente das suas obrigações, o requerido não efetivou a 

transferência, de modo que a motocicleta continua cadastrada no 

DETRAN/MT como propriedade do autor, inclusive com inúmeros débitos 

(multa, licenciamento, IPVA, DPVAT etc). Importante ressaltar que 

comprovada a venda e a tradição do veículo automotor (arts. 1267 e 1267 

do CC), a responsabilidade pela transferência do veículo cabe ao 

comprador, o qual, como novo proprietário, tem a obrigação de tomar esta 

providência junto ao Detran local, consoante norma descrita no art. 123, § 

1º, do CTB, sendo que ao vendedor cabe apenas entregar, com o 

automóvel, os documentos necessários ao registro da transferência de 
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propriedade. Sendo assim, em fase de cognição sumária, é possível 

deduzir que o autor já não era mais proprietário da motocicleta à época do 

fato gerador dos tributos exigidos inscritos na dívida ativa (CDA ’s nº 

20193191322, 20192751744 e 2018664565). No caso, a verossimilhança 

das alegações é favorável ao autor, no sentido restar comprovada a 

probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Protesto de CDA referente a débito de IPVA. Requerimento 

de tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos do protesto. 

Comprovação, em sede de cognição sumária, da transferência da 

propriedade e posse do veículo anteriormente à ocorrência do fato 

gerador do imposto. Presença dos requisitos para concessão da tutela 

provisória de urgência (art. 300, do CPC/2015). RECURSO PROVIDO. 

(TJ-SP - AI: 22081303420188260000 SP 2208130-34.2018.8.26.0000, 

Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 30/11/2018, 8ª Câmara 

de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2018) (Grifo nosso). 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. 

RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO PELAS INFRAÇÕES 

COMETIDAS. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO ART. 134 DO CTB. 

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do 

CPC. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, quando restar comprovado 

que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiros, após a 

tradição do veículo, não há que ser imputada ao antigo proprietário do bem 

móvel a responsabilidade pela infração cometida, mesmo que não tenha 

sido feita a transferência nos moldes do artigo 134 do CTB. (TRF4, AG 

5039422-15.2018.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO 

FAVRETO, juntado aos autos em 30/01/2019) (Grifo nosso). Por outro 

lado, o indeferimento da medida no caso sub examine poderia ocasionar 

dano de difícil reparação ao requerente, como a responsabilização pelos 

débitos e infrações de trânsito não cometidas por ele, como já vem 

ocorrendo. Portanto, presentes os requisitos legais autorizadores, de 

forma suficiente e inconteste, os fatos constitutivos de seu direito, 

forçoso o deferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência para determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida 

Ativa nº 20193191322, 20192751744 e 2018664565, com a baixa das 

anotações respectivas no cadastro de contribuintes devedores ou 

instrumento similar, até o deslinde da ação, assim como estabelecer que o 

requerido Italo Roge Moraes Zuchini, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive 

a transferência da propriedade da motocicleta junto ao órgão de trânsito, 

nos moldes postulados na inicial, sob pena de multa. Citem-se os 

reclamados, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. Fixo prazo de 30 dias para que o Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso apresente contestação. Nos termos do 

Enunciado nº 01 da Fazenda Pública, dispenso a realização de audiência 

de conciliação “a critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa”. Quanto ao requeridoITALO ROGE MORAES ZUCHINI, fixo prazo 

de 05 (cinco) dias para apresentar a contestação, caso seja de seu 

interesse a realização de audiência de conciliação, deverá manifestar nos 

autos para que seja designada data para realização. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MONTICELI GREGIS OAB - RS47354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001546-57.2020.8.11.0045. AUTOR: ALEXANDRE CORREA FERNANDES 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de Ação de Declaração de Cancelamento de Débito e 

Indenização por Danos Morais com pedido liminar proposta por 

ALEXANDRE CORREA FERNANDES em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que, o reclamante foi usuário da requerida 

através da UC nº 2147242 e que, no mês de abril de 2018, foi 

surpreendido a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a retirada 

do relógio medidor para análise de uma suspeita de fraude. Afirma que 

além desse transtorno, a requerida aplicou duas multas, uma no valor de 

R$ 3.679,48 (vencimento jan/2020), e outra no valor de R$ 6.296,00 

(vencimento fev/2020), assim como inseriu o nome do autor nos serviços 

de proteção ao crédito, embora defenda a inexistência de dívida. Pondera 

que sempre foi pontual com os pagamentos das faturas do consumo de 

energia e que jamais violou ou fraudou os medidores de energia elétrica. 

Por fim, requer através da antecipação de tutela de urgência que a 

reclamada suspenda a cobrança, bem como se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. 

Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. O artigo 294 do CPC prevê 

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, 

sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. No caso em tela, tenho que o 

pedido liminar não merece prosperar, eis que a parte autora, para 

demonstrar a probabilidade do direito deduzido, trouxe aos autos, tão 

somente, faturas de energia de sua propriedade, sendo que, em cognição 

sumária, não se conseguiu comprovar que as faturas de janeiro e 

fevereiro de 2019 estejam relacionadas à imputação de fraude no relógio 

medidor, como defende o autor, ou se são referentes ao consumo regular 

mensal, de modo que se revela prudente oportunizar a manifestação da 

parte contrária e a instrução do feito para que se tenha melhores 

subsídios probatórios. Aliado a isso, o perigo da demora é inexistente, eis 

que o aguardo do provimento final não acarretará prejuízo algum para a 

parte reclamante, sobretudo porque os apontamentos foram realizados há 

mais de um ano, ou seja, em data muito anterior ao ajuizamento da 

presente ação, constatação que, inicialmente, afasta o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação que a anotação nos serviços de 

proteção ao crédito poderia causar, ou mesmo no corte do fornecimento 

de energia elétrica com base nos débitos agora discutidos, pois, se a 

requerida até o memento não suspendeu os serviços, não há razão para 

acreditar que somente agora se comporte dessa maneira. Ante o exposto, 

INDEFIRO a concessão da tutela provisória. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003684-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MT13930-O (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003684-31.2019.8.11.0045. REQUERENTE: VALDIR DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA REQUERIDO: EMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA Vistos. A 

parte Recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça 

gratuita. Todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Vale dizer que, para obtenção da 

gratuidade, deve a Recorrente declarar e comprovar nos autos que não 
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tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar 

prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não havendo elementos suficientes 

para a concessão do benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, 

nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a 

hipossuficiência ou efetue o recolhimento do preparo, nos termos do § 1º, 

do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA BORGES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000451-89.2020.8.11.0045. AUTOR: MARCIA MARIA BORGES DE 

ALMEIDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório. Compulsando os autos verifica-se que 

o promovente não compareceu na audiência de conciliação, conforme ata 

de audiência (id. 30364398). Em que pese o advogado ter informado a 

justificativa para ausência da autora, mas não trouxe qualquer 

comprovação de suas alegações, mesmo após a audiência. Isto posto, 

julgo extinto o processo, em decorrência do não comparecimento do 

reclamante na audiência de conciliação com fundamento no artigo 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se 

as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000091-28.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILVAN DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003684-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OSCAR MIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003684-65.2018.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: SEBASTIAO OSCAR MIOTTO Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento e decido. Intimada a parte 

exequente para praticar ato essencial ao prosseguimento do processo, 

quedou-se inerte. Assim sendo, inviável a manutenção do presente 

processo, eis que impossível o prosseguimento do feito sem a 

colaboração da parte promovente/exequente. Patente, pois, o abandono 

da causa. Ressalte-se a desnecessidade, no rito dos Juizados, de prévia 

intimação pessoal da parte para extinção do feito (Lei 9.099/95, art. 51, § 

1º). Denota-se a inércia da parte exequente no que se refere ao devido 

impulso processual; é dever do(a) advogado/parte acompanhar o 

processo e sempre velar por seu regular andamento; a falta de intimação, 

quando presente qualquer hipótese de extinção não enseja nulidade no 

procedimento dos juizados; assim, nestes casos de inércia, com o fito de 

se evitar a continuidade “ad eternum” do processo, o ordenamento jurídico 

impõe a sua extinção - artigo 51, §1º da Lei 9.099/95. Ante o exposto, com 

a ocorrência de uma das situações previstas no artigo 485 do Código de 

Processo Civil, impõe-se o arquivamento deste processo DECRETANDO A 

EXTINÇÃO DO FEITO, nos termos do artigo 485, III, do CPC, e 51, §1º da Lei 

9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e 

dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ & COUTINHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANE GIRARDI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000334-98.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: QUEIROZ & COUTINHO - 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DIANE GIRARDI - ME Vistos 

etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO (Id. 30001521). Em atenção ao pedido da parte 

autora, a qual não possui mais interesse no prosseguimento da demanda, 

bem como, considerando que em sede de JEC não se faz necessária a 

anuência da parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da 

presente demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do 

FONAJE assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI 
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Encontro – Rio de Janeiro/RJ)” Posto isso, e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000466-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SILVA DIAS 04390079174 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000466-58.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: MEGA COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME EXECUTADO: ALINE SILVA DIAS 

04390079174 Vistos etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei nº 9099/95. Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor 

postula pela DESISTÊNCIA da AÇÃO (Id. 29585640). Em atenção ao pedido 

da parte autora, a qual não possui mais interesse no prosseguimento da 

demanda, bem como, considerando que em sede de JEC não se faz 

necessária a anuência da parte requerida, tenho como medida imperiosa a 

extinção da presente demanda. Além do mais, sobre o assunto, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)” Posto isso, e sem maiores 

delongas, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos 

do art. 485, VIII do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da 

Lei nº. 9099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001431-70.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ADAILTON ANDRADE SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela DESISTÊNCIA da 

ação (Id. 30329971). Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)” Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISSON R. DOS REIS CAPISTRANO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001610-04.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SP COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP REQUERIDO: GLEISSON R. DOS REIS 

CAPISTRANO - ME Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. A teor do artigo 313 do Código de 

Processo Civil, por convenção das partes, o Juiz, tão somente, declarará 

suspensa a ação durante o prazo concedido pelo credor, não podendo 

ultrapassar o limite de 6 (seis) meses (§ 4º do mesmo dispositivo legal), 

para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. No âmbito do 

Juizado Especial, vale dizer, não é permitido à suspensão do feito devido 

aos princípios normativos, tais como a celeridade, simplicidade e economia 

processual conforme exigência do art. 2º da Lei 9.099/95. Nessa vereda, 

observa-se que as partes postulam a homologação do acordo extrajudicial 

juntado em Id. 20669180 que, por sua vez, indica que em caso de 

descumprimento a ação prosseguirá nos termos do pactuado, pelo valor 

constante do acordo e demais cominações pactuadas. Todavia, a 

homologação do acordo em questão, nos termos do artigo 487, III do CPC 

não trará prejuízo às partes. Isso porque, nos termos do art. 515, III, do 

CPC, constitui título executivo judicial “a decisão homologatória de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Com o acordo 

homologado, a ação de conhecimento transmuda-se para título judicial, 

com as consequências pertinentes constante da transação em referência 

e, o descumprimento do acordo homologado judicialmente faz ressurgir a 

demanda executiva, mas agora pelo título executivo judicial. Ademais, 

propalada extinção da ação em nada altera o questionamento, já que 

prossegue a ação pelo novo título, agora judicial. Não há fundamento para 

manter suspenso o processo até o cumprimento do acordo, que no caso, 

representaria longos trinta e sete meses, criando uma situação de 

pendência nos relatórios do CNJ. Sendo assim, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. No mais, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus regulares efeitos, o acordo a que chegaram as partes, 

JULGANDO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004696-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA BORDIM (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004696-80.2019.8.11.0045. TESTEMUNHA: MADEVERDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME TESTEMUNHA: ELIZANDRA BORDIM 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação em Id. 25958969. Destarte, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 
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ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em 

Id. 25958969, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005834-82.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARRARYCH KRUGER MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005834-82.2019.8.11.0045. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE 

LUCAS DO RIO VERDE REQUERIDO: MARRARYCH KRUGER MORAES 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação em Id. 28873815. Destarte, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em 

Id. 28873815, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004778-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE GUIMARAES FERNANDES NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004778-14.2019.8.11.0045. REQUERENTE: VALDELICE GUIMARAES 

FERNANDES NAVARRO REQUERIDO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos 

verifico que as partes entabularam acordo livremente e requerem a 

homologação em Id. 28842662. Destarte, como as partes apresentam ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os 

atos das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 28842662, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001780-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FONTANA (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça. No prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001820-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO INTASQUI OAB - SP350953 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003649-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANNE DA SILVA (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003390-76.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDE MALHAO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAISSON DA ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003523-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))
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WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102634 Nr: 35-17.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida às pp. 145/154 pelo requerido/embargante, alegando a 

existência de contradição e erro no r. decisum.(...) Posto isto, ausentes 

quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, REJEITO os 

embargos declaratórios levantados pelo município embargante e mantenho 

todos os termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2326 Nr: 61-11.1998.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Vistos.

Em atenção à petição acostada à p. 407, intime-se a parte exequente, para 

que manifeste-se requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18416 Nr: 2816-61.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro (p. 241-verso).

Intime-se o exequente para que promova a carga dos autos pelo o prazo 

requerido.

Anote-se a escrivania o necessário para a realização das intimações e 

publicações em nome dos novos causídicos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36444 Nr: 1477-91.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANDRÉ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público de Lucas do 

Rio Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Visto.

Verifica-se dos autos, que a cota ministerial de pp. 365/366 fora acolhida, 

conforme despacho acostado à p. 367.

Contudo, verifica-se que ainda pende de cumprimento, o pedido formulado 

pelo parquet no item I (p. 366).

Isso posto, determino:

I - Expeça-se Mandado de Avaliação do imóvel adquirido pelo requerido 

(pp. 49/50), bem como de acessões (contruções) realizadas no referido 

imóvel;

II - Com a juntada do Auto de Avaliação, abra-se vistas ao Ministério 

Público;

III - Em seguida, conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 8275-92.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE APARECIDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

NOVO CAR MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, NADIR JARDIM SANTANA - OAB:OAB/MT 22424/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA CHIAVALONI 

FERREIRA BUCCINI - OAB:SP/225.620, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A/MT, EDMILSON FERREIRA DA SILVA - OAB:177.669, 

FERNANDO CUNHA DA SILVA - OAB:390192

 VISTOS, ETC.Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos: 

Pela embargante/Requerida, Ford Motor Company Brasil Ltda às pp. 

580/581, aduzindo a existência de omissão na sentença proferida às pp. 

572/579, ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a revogação 

da liminar e devolução do veículo reserva locado desde 04.04.2017. Assim 

requer seja sanada a omissão apontada, para determinar à parte 

embargada a devolução (....), não consta tal pedido.Lado outro, nota-se 

que o Embargante/Requerido pugnou à p. 417, que a 

Embargada/Requerida indicasse local para devolução do bem, pedido que 

restou inapreciado no curso da lide, contudo tal omissão de modo nenhum 

interfere no resultado da lide, em primeiro lugar porque o veiculo 

defeituoso se perdeu, em segundo lugar porque mesmo não tendo sido 

apreciado tal requerimento o autor não poderia estar transitando com o 

veículo que alegava estar com defeito, conquanto estava na posse do 

carro reserva.Por fim, se faz imperioso ressaltar, que não há que se falar 

em estabilização da liminar concedida (p. 640), uma vez que fora 

automaticamente revogada a liminar, com improcedência total da demanda, 

conforme alhures fundamentado, aplicando-se, portanto ao caso, o 

disposto no art. 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil.Posto 

isto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios levantados pelo 

Embargante/Requerida, apenas para sanar a omissão na sentença, no que 

tange a fixação de prazo para devolução do veículo reserva, 

considerando a improcedência da ação e revogação tácita da liminar 

deferida, assim incluo no dispositivo da sentença a seguinte determinação:

- Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique o 

local e o horário, aqui em Lucas do Rio Verde, para que a requerida, Ford 

Motor Company Brasil Ltda, possa retirar o veículo reserva, sob pena de 

multa diária, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mais, 

mantenho todos os demais termos da aludida sentença, com vista ao seu 

integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121551 Nr: 1364-30.2016.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - 

OAB:MT 18.463, Kelly Peccin - OAB:MT/22121, LIZANDRA FERNANDES 

BATISTA - OAB:18458/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENIR MARIA GANZER 

COELHO FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 Vistos.

Acolho a cota ministerial acostada à p. 105 e verso (a numerar) e 

determino:

I - Intime-se pessoalmente a parte autora, para que regularize sua 

representação processual, constituindo novo patrono nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

II - Certificado o decurso do prazo in albis, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante perante esta Juízo, para defesa dos interesses do 

requerente no presente feito;

III - Cumpridas as determinações supra, abra-se vistas ao Ministério 

Público;

IV - Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119760 Nr: 424-65.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES 

- OAB:SP/237.773, FÁBIO PASCUAL ZUANON - OAB:172.589 SP, NOELI 

ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - 

OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - 

OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:PR/11.333, RAFAEL MAZZER DE O. RAMOS - OAB:PR/36.389

 VISTOS.

Designo audiência de conciliação a ser realizada perante o CEJUSC no dia 

18 de junho de 2020, às 09h30min.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, a fim de que 

compareçam ao ato designado acompanhadas de seus respectivos 

advogados.

Não havendo conciliação, manifestem-se as partes sobre as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência, 

sob pena de preclusão.

Sem prejuízo, determino que as intimações e publicações se façam 

conforme requerido à p. 73. Anote-se.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105761 Nr: 1669-48.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS NETWORK INFORMÁTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT 114994-A

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos autos pela 

Claro S.A. (p. 214), transferindo-a para a conta corrente do advogado da 

parte autora, indicada à p. 216, eis que detém poderes para tanto, 

conforme se vê das procurações encartadas aos autos (pp. 19/20).

No mais, tendo em vista a informação de distribuição de cumprimento de 

sentença relativo ao presente feito no sistema PJE (p. 216, 5º parágrafo), 

certifique-se a Sra. Gestora nos respectivos autos eletrônicos, os quais 

deverão ser localizados através dos dados das partes, o pagamento 

integral do débito.

Após, arquivem-se os presentes nos termos da sentença/acórdão.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98461 Nr: 4755-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e determino:

I - Expeça-se Carta Precatória para intimação do executado, nos termos 

da decisão de pp. 43, no endereço obtido através do sistema SIEL (em 

anexo).

II - Restando infrutífera a diligência, intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

III - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 12157 Nr: 943-60.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/O

 Vistos.

Em atenção ao teor da certidão de p. 519, determino:

I - Intime-se a parte exequente, para que manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, em termos do prosseguimento da execução, sob pena 

de extinção;

II - Proceda a escrivania com a atualização do cadastro do advogado da 

parte executada, Dr. Luiz Orine Neto, devendo ainda, ser excluída a antiga 

patrona cadastrada, a Dra. Jocelda Stefanello, conforme requerido à p. 

512;

II - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87252 Nr: 1060-36.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTON SILVA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA 

OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, VALTER L. MARONEZI - 

OAB:17.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (pp. 72/73) e determino:

I - Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Timon/MA, no endereço 

indicado pela parte exequente à p. 72, objetivando a penhora e avaliação 

do bem móvel indicado à p. 71. Atente-se a escrivania em instruir a 

missiva com os documentos necessários ao seu cumprimento.

II - Intime-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39281 Nr: 4306-45.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES ROBERTO BOHM, MARILENE 

SCHREINER BOHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 
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OAB:13412-A/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 9º e 10 do CPC, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se o exequente acerca da petição de pp. 157/164 e 

documentos anexos.

Com a juntada da manifestação ou certificado o decurso do prazo in albis, 

torne-me conclusos para análise.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81215 Nr: 395-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES ROBERTO BOHM, MARILENE SCHREINER BOHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que a parte embargante se manifestou à p. 202 e 

verso, pugnando por esclarecimentos acerca do laudo pericial 

apresentado pelo expert nomeado.

À p. 207 e verso, a instituição financeira embargada informou não 

oposição ao laudo pericial.

Pois bem. Em atenção ao pedido de pp. 202 e verso, determino:

I - Intime-se o perito nomeado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca dos esclarecimentos requeridos pela parte 

embargante às p. 202 e verso.

II - Intimem-se os embargantes, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuem o pagamento de 50% (cinquenta por cento) remanescente dos 

honorário periciais.

III - Apresentado os esclarecimentos pelo perido, intimem-se as partes 

para que manifestem-se, no prazo comum de 15 (quinze) dias;

IV - Cumpridas as determinações supra, voltem os autos conclusos.

V - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81982 Nr: 1267-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro (p. 105).

Manifeste-se a parte exequente, nos termos do despacho de p. 96.

Ainda, determino que as intimações e publicações se façam conforme 

requerido (p.105-verso). Anote-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31071 Nr: 936-92.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUANI, MARISTELA INES 

KUFFEL QUANI, RICARDO ANDRE QUAINI, DANIELA RITTERBUSCH QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE ALEXANDRE 

GUTIERRES - OAB:SP/237.773, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUITERREZ DE MELO - 

OAB:MT/9.231-A

 VISTOS.

Nos termos do art. 9º e 10 do CPC, intime-se a exequente para, querendo, 

se manifestar acerca da petição e documentos juntados aos autos por 

terceiro (pp. 702/705). Prazo: 15 (quinze) dias.

 Com a juntada de manifestação ou certificado o decurso do prazo in albis, 

torne-me conclusos para decisão.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31450 Nr: 1577-80.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SALETE SALVI SCHANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM CRISTINA GARBOSSA 

- OAB:MT/7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ÁVILA - 

OAB:MAT. 1903329*-1

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que a impugnação apresentada pelo 

INSS inclui tanto o valor das parcelas vencidas, quanto astreintes (pp. 

05/12 - Cód. 95204).

Assim, considerando as apelações apresentadas pelas partes, nos autos 

em apenso (Cód. 95204), inviável a determinação de RPV, nos termos 

requeridos pela parte exequente.

Isso posto, aguarde-se o julgamento dos recursos interpostos nos 

Embargos à Execução (apenso).

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32677 Nr: 1496-34.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES PEUCLIDES PEDRO B. DA SILVA E 

CIA LTDA, EUCLIDES PEDRO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, diante desta perspectiva, considerando que a ação de 

execução fiscal objetiva produzir resultado útil à satisfação do crédito 

tributário dentro de um prazo razoável e, também, que não se pode sujeitar 

os executados a um processo sem fim e, considerando ainda, as 

diretrizes do Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), 

estabelecendo como deve ser aplicado o artigo 40 e parágrafos da Lei de 

Execução Fiscal (6.830/80), se torna cogente o reconhecimento da 

prescrição, de sorte que, a extinção do processo é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil. Sem 

custas, conforme os termos do art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2001. Cumpra-se, às providências necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89558 Nr: 3445-54.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON BARBOZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Indefiro o pedido de citação por edital, posto que na hipótese em apreço, 

não houve o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização 

dos executados.

Assim, cite-se pessoalmente o executado no último endereço indicado 

pelo exequente (p. 95), visto que não admitida a citação postal no caso, 

diante da especificidade do processo executivo (art. 829, § 1º e art. 830, 

ambos do CPC).

 Com relação à matéria, é a jurisprudência:

 TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22501389420168260000 SP 

2250138-94.2016.8.26.0000 (TJ-SP)

Data de publicação: 11/05/2017

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a citação 

postal da parte executada. Irresignação do exequente. Descabimento. 

Citação pelo correio na execução. Inadmissibilidade. Da leitura sistemática 
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do Novo CPC extrai-se que o legislador optou por manter a citação a cargo 

do Oficial de Justiça nas execuções por quantia certa. Inteligência do art. 

829 , § 1º , do NCPC . Decisão mantida. Recurso não provido.

Restando infrutífera a diligência, requisite-se a Sra. Gestora informações 

acerca do endereço do executado junto ao sistema INFOSEG.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91587 Nr: 5468-70.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI NICOLI, INES NICOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Mendonça Costa Lima 

- OAB:14655/MT

 VISTOS.

Pois bem.

 Considerando a implantação do sistema PJE nesta Comarca, através da 

Portaria da Presidência n.º 127/2016, bem como diante da necessidade de 

concentração dos processos em uma única plataforma, como forma de 

garantir a celeridade processual, adoto o posicionamento dos ilustres 

colegas Magistrados desta Comarca, que estão decidindo pela tramitação 

do cumprimento de sentença dos processos físicos, de maneira 

eletrônica.

 Assim, determino a intimação da parte interessada para promover o 

cumprimento de sentença junto ao sistema PJE, sem a necessidade de 

recolhimento de custas, eis que importa em mera fase processual.

O pedido deverá instruído com o respectivo título judicial (sentença e 

acórdão), certidão de trânsito em julgado, procurações outorgadas pelas 

partes, deferimento da gratuidade da justiça, se houver, bem como outras 

peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a 

existência do crédito, observando-se ainda, o disposto no art. 524, do 

CPC.

O cumprimento de sentença deverá ser distribuído a este juízo, nos termos 

do art. 516, do CPC.

Aguarde-se o presente feito em cartório, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, a fim de que a parte interessada realize as devidas cópias dos 

documentos necessários para distribuição do respectivo cumprimento de 

sentença no sistema PJE.

Decorrido o período supra, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94911 Nr: 1801-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BONDESPACHO DA SILVA, SONIA 

MARIA JULIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Indefiro, neste momento, o pedido de citação por edital, posto que na 

hipótese em apreço, não houve o esgotamento de todos os meios 

possíveis para a localização da parte executada.

Assim, mostra-se imprescindível a realização de diligências a fim de obter 

os dados cadastrais dos devedores, principalmente o endereço 

atualizado, como forma de viabilizar a citação, podendo a parte 

interessada solicitar a requisição de informações junto aos órgãos 

privados e públicos do Estado, bem nos sistemas conveniados ao Juízo, 

sob pena de nulidade da citação editalícia.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96411 Nr: 3070-19.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBRASIL COMERCIO DE INSUMOS E 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e determino:

I - Intime-se a parte exequente, para que manifeste-se acerca da certidão 

de p. 70, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, para o regular prosseguimento do feito.

II - Anote-se a alteração do patrono da parte autora, conforme requerido, a 

fim de evitar eventual alegação de nulidade;

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 149931 Nr: 9616-85.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODULO CONSTRUÇÃOES E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORKI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA 

SUINOCULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pois bem.

Considerando o lapso temporal decorrido desde o pedido de suspensão 

(p. 23-verso), manifeste-se o exequente requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de devolução da presente missiva.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004483-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004483-11.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA PEGORARO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS VISTOS. VISTOS. RECEBO o presente 

cumprimento de sentença. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

após: INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante 

judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a 

instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo apresentado no ID n.º 

21238179. Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se 

Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o 

caso, instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de março de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002432-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO RIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002432-95.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

GILBERTO ANTONIO RIGO RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

VISTOS. Tendo em vista o requerimento retro, determino que o requerido 

proceda a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 

desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002432-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO RIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002432-95.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

GILBERTO ANTONIO RIGO RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

VISTOS. Tendo em vista o requerimento retro, determino que o requerido 

proceda a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 

desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001307-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADO BALBINO DE MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001307-58.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BERNADO BALBINO DE MACIEL REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. RECEBO o 

presente cumprimento de sentença. CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos, para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, 

bem como o cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo 

apresentado no ID n.º 23512937- pp. 06/08. Certificado o não 

oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. Determino que seja riscado dos autos a contestação e 

documentos juntados após a sentença proferida, constante dos Ids. 

188972688 e 18897945. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de março de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004035-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIA SCHEID WOLFART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004035-38.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LIRIA SCHEID WOLFART REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que promova o juízo 

de admissibilidade e apreciação do recurso interposto (art. 1010, § 3º, do 

NCPC). Anotações e cautelas de praxe. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de março de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002432-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO RIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002432-95.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

GILBERTO ANTONIO RIGO RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

VISTOS. Tendo em vista o requerimento retro, determino que o requerido 

proceda a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 

desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento. Certifique-se o ocorrido, conforme requerido pelo INSS 

no Id 12870000. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004125-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALVO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004125-46.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ROZALVO DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL-BPC/LOAS - COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas, pela qual pleiteia a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o requerido 

implantar, em seu favor, Beneficio Assistencial de Prestação Continuada 

(LOAS), nos termos do art. 20 Lei no. 8.742/93. É o relato do necessário. 

Decido. Sobre o benefício pleiteado, leciona o art. 20 do LOAS – Lei n. 

8.742/1993, in verbis: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)”. Pois bem. De acordo 

com sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, 

tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito 

comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte 

autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Inicialmente, verifica-se a incapacidade do requerente, pelo laudo médico 

pericial juntado (ID n.º 19153545), que comprova que ele é portador de CID 

10 A309, B92, G587, M792, de forma total e permanente. Já em relação ao 

critério econômico para a concessão do benefício, o dispositivo legal 

estabelece como requisito objetivo a renda per capita inferior a ¼ (um 

quarto) do salário mínimo, requisito preenchido pelo Requerente, conforme 

se verifica no documento de ID n.º 17620187- p. 05. Nesse sentido: TRF-4 

- AC: 50222129220164049999 5022212-92.2016.4.04.9999 Data de 

Julgamento: 19/06/2018 EMENTA: “BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTIGO 20, DA LEI Nº 8.742/93 (LOAS). 

CONDIÇÃO DE IDOSO OU DE DEFICIENTE. SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. 

PORTADOR DO VÍRUS HIV. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA 

ESPECÍFICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. O direito ao benefício 

assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: 

condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para a vida 

independente, consoante a redação original do art. 20, da LOAS, ou 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas, consoante a redação atual do referido dispositivo) ou 

idoso (assim considerado aquele com 65 anos ou mais, a partir de 1º de 

janeiro de 2004, data da entrada em vigor da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto 

do Idoso) e situação de risco social (ausência de meios para a parte 

autora, dignamente, prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família). 2. O fato de a pessoa portar o vírus HIV é suficiente para a 

concessão do benefício assistencial previsto na LOAS, ainda que a 

perícia tenha atestado a capacidade laborativa parcial, considerando-se o 

contexto social e a extrema dificuldade para competição no mercado de 

trabalho, em virtude do notório preconceito sofrido. Precedentes deste 

Tribunal. 3. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos 

fundados no art. 497, caput, do Código de Processo Civil, e tendo em vista 

que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com 

efeito suspensivo, é de ser determinado o cumprimento imediato do 

acórdão quanto à implantação do benefício devido à parte autora, a ser 

efetivada em 30 (trinta) dias. 4. [...]. 6. Cumpre ao INSS, vencido, pagar as 

custas processuais devidas pelo trâmite do feito perante a Justiça 

Estadual do Paraná, bem como os honorários periciais.” Relator: OSNI 

CARDOSO FILHO. QUINTA TURMA. Assim, a priori, se fazem presentes os 

requisitos autorizadores para a concessão do benefício pleiteado, nos 

termos do art. 20, §§ e 10, da Lei n.º 8.742/93. Posto isso, estando 

presentes os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela antecipada de urgência para determinar ao 

instituto-requerido conceda o benefício de prestação continuada da 

Assistência Social (LOAS), no valor de um salário-mínimo mensal à parte, 

devendo este permanecer ativo pelo prazo de 300 (trezentos) dias, 

período necessário até a prolação de sentença nos autos, haja vista o 

grande fluxo de demandas previdenciárias neste Juízo, o que deve ser 

feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 

INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 

implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Ademais, 

abra-se vistas ao Ministério Público para que seja colhido parecer. Após, 

concluso para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de março de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002639-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL ROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002639-60.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: LORIVAL ROSSO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de sentença. 

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a 

instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo apresentado no ID n.º 

20074215- p. 06. Certificado o não oferecimento de impugnação, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, 

conforme o caso, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002307-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOARES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002307-59.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE JOARES CARNEIRO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos, para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, 

bem como o cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo 

apresentado no ID n.º 19579231- pp. 06/07. Certificado o não 

oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 18 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 94712 Nr: 3641-62.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido da parte exequente a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias da parte executada conforme planilha de débito 

apresentada (fl. 84-v), utilizando-se, para tanto, o sistema BACENJUD, 

devendo o processo permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Com o resultado da ordem de bloqueio, INTIME-SE a parte executada 

por meio de seu o advogado ou, não havendo, de maneira pessoal, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial 

(art. 854, §3º do CPC).
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 3 – Em seguida, INTIME-SE a parte exequente, para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 113546 Nr: 4464-65.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Canan, Tiago Thoma Martins de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero José Arjona Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186, Roberto Aparecido Domiciano - 

OAB:356540

 DECISÃO1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução (fl. 236), devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.3 – Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência e circulação de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.4 – Sem prejuízo das diligências descritas nos itens 1 e 2, em 

nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA que sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada(...) INTIME-SE o executado por meio de 

seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).8 – Cumpridas todas as providências 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.Ressalte-se que a presente decisão determina de pronto 

a busca de bens em todos os mecanismos colocados à disposição do 

Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos pedidos importará em 

arquivamento do processo por inércia do credor e falta de providências 

úteis ao deslinde do feito.9 – Por fim, CONCLUSOS para demais 

deliberações.10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 115034 Nr: 5472-77.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO YHANE CORREIA E CIA LTDA - ME, 

Alan Jhon Zanchet, Yhane Correia Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido da parte exequente a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias da parte executada conforme planilha de débito 

apresentada (fl. 28), utilizando-se, para tanto, o sistema BACENJUD, 

devendo o processo permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Com o resultado da ordem de bloqueio, INTIME-SE a parte executada 

por meio de seu o advogado ou, não havendo, de maneira pessoal, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial.

3 – Em seguida, INTIME-SE a parte exequente, para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 2326 Nr: 52-97.1993.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:NONONONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 Código n. 2326

DESPACHO

1 – INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste acerca da avaliação do bem penhorado, nos termos do art. 525, 

§11º do CPC.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 3000 Nr: 250-17.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B, MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:NONONONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Código n. 3000

DECISÃO

1 – Diante da existência de demanda em que figura as mesmas partes, 

visando a unidade da garantia da execução, este Juízo DETERMINA a 

reunião deste processo com a demanda n. 54-67.1993.811.0021 (Código 

n. 2376) que se encontra em trâmite nesta 2ª Vara da Comarca de Água 

Boa/MT (fl. 357).

 2 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14788 Nr: 1736-03.2006.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Brito Souza, Alan Cainan Lustosa de Souza, 

Wilza Ribeiro Lustosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Juliana Alves França - OAB:32957-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código n. 14788 DECISÃO 1 – Em análise ao pedido de habilitação 

apresentado pelo interessado Alan Cainan Lustosa de Sousa, verifica-se 

que ele possui a qualidade de filho do instituidor do benefício, Sr. José Uriti 

de Souza (fl. 181). Todavia, a demanda de pensão por morte foi ajuizada 

apenas pela ex-convivente do falecido, Sra. Eunice Brito Sousa. É 

importante assentar que o título executivo judicial concedeu o benefício 

apenas à requerente da demanda de pensão por morte (fls. 150/151 e 

170/172), nos termos do art. 16, inciso I da Lei n. 8.213/1991. Sendo 

assim, ainda que se possa aventar a eventual qualidade de dependente do 

habilitante Alan Cainan Lustosa de Sousa, deve ele utilizar-se de demanda 

adequada para tal finalidade, isso porque o título executivo judicial não lhe 

beneficia. Em razão disso, este Juízo REJEITA o pedido de habilitação. 2 – 

INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial mediante 

remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos 

próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex vi do 

artigo 535 do CPC. 3 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou 

havendo concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, observando-se as formalidades legais e 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal. 4 – Apresentada 

impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito da defesa 

oposta pela parte executada. 5 – Por sua vez, em que pese à 

possibilidade de recebimento de honorários contratuais em processo 

judicial desde que preenchido os requisitos do art. 22, §4º da Lei nº. 

8.906/1994, contudo, este Juízo entende que o montante estipulado pelo 

advogado da autora se encontra em dissonância com o princípio da 

razoabilidade (fl. 194-v). Água Boa/MT, 13 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31488 Nr: 488-60.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Nicleto Sbruzzi, Edilia Camargo Sbruzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Código n. 31488

DESPACHO

1 – Considerando a regra disposta nos artigos 9º e 10º do Código de 

Processo Civil, visando conferir efetivo contraditório, INTIME-SE o 

liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca dos 

documentos de fls. 459/581.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89823 Nr: 4124-29.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ana Maria da Conceição Souza, Albino 

Rodrigues da Silva, Espólio de Alcântara Marques Palmeira, Joana Luiza 

Palmeira, Almeir Luiz de Souza, Altamiro Martins dos Santos, Espólio de 

João Miguel Martins, Cicero Martins, Antonio Lopes Vilela, Moacir Pires de 

Oliveira, Cairo Roberto dos Santos, Alan Kardec Valim, Terezinha de 

Jesus Brandão Calil, Ronaldo de Sousa e Silva, Cicero Rodrigues da Silva, 

Sidney Trevisan, Espólio de Nelson Pereira Magalhães, Enilton Pereira 

Magalhães, Jorge Rodrigues da Silva, Maria da Conceição Rodrigues da 

Silva, Antonio Rodrigues da Silva, Batista Rodrigues da Silva, João 

Rodrigues da Silva, Lourdes Maria da Conceição, Gabriel Rodrigues da 

Silva, Adalto Rodrigues da Silva, Valdemar Soares de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 Código n. 89823

DESPACHO

1 – Em análise ao processo, verifica-se que houve a prolação de 

sentença às fls. 649/657, sob o fundamento da falta de competência deste 

Juízo.

Os exequentes interpuseram recurso de apelação (fls. 667/696).

O referido recurso acima mencionado recebeu o número 60774/2017, 

conforme se verifica às fls. 710/713. Em seguida, realizados alguns atos 

processuais, houve o provimento do apelo, conforme se verifica às fls. 

722/733, ocasião em que restou cassada a sentença proferida às fls. 

649/657.

 Em seguida, este Juízo determinou a intimação dos exequentes para que 

comprovassem a filiação dos consumidores ao Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, em atenção ao Recurso Extraordinário n. 

573.232/SC e 612.043/PR distribuído no Colendo Supremo Tribunal Federal.

 Os credores manifestaram a respeito do tema (fls. 740/752).

Ato contínuo, este Juízo extinguiu o processo sem a resolução do mérito 

por ausência de interesse processual devido à falta de filiação dos 

exequentes/consumidores ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(IDEC).

 Da sentença acima os exequentes interpuseram recurso de apelação, 

conforme se verifica às fls. 788/802.

Mais adiante, sobreveio uma notícia do julgamento do recurso de apelação 

(fls. 819/829), em que determinou a anulação da sentença.

Diante do fato de que os pontos indicados na fundamentação do recurso 

de apelação se referem, aparentemente, os mesmos consignados no 

recurso de apelação n. 60774, este Juízo DETERMINA que o Gestor 

Judiciário desta 2ª Vara certifique se os documentos encartados às fls. 

819/829 se referem ao julgamento do recurso de apelação interposto 

pelos exequentes às fls. 788/802.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 101867 Nr: 3326-97.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Sousa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os 

pedidos iniciais para o fim de condenar o réu a conceder ao autor o 

benefício do amparo social à pessoa portadora de deficiência (BENEFÍCIO 

DA PRESTAÇÃO CONTINUADA), nos termos do art. 20, § 2º e 3º da Lei nº 

8.742/93, constando os seguintes dados: A) O NOME DA BENEFICIÁRIA: 

CARLOS DE SOUSA MARQUES B) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AMPARO 

SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA; C) A RENDA MENSAL 

ATUAL: SALÁRIO REFERÊNCIA NA INICIAL; D) DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

CONDENA-SE o INSS ao pagamento das parcelas devidas entre a data do 

requerimento administrativo e do efetivo cumprimento desta sentença. As 

parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e juros 

moratórios com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, I do CPC. CONDENA-SE, ainda, o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Imune o INSS do 

pagamento das custas processuais. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 13 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 102065 Nr: 3482-85.2015.811.0021
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Tomain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Tomaim Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:OAB/MT 

3094, Laís Bento de Resende - OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:OAB/MT 

3094

 Código n. 102065

DESPACHO

1 – Diante do momento processual do feito, INTIME-SE a parte inventariante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente, caso queira, proposta 

de partilha amigável sobre os bens pertencentes ao acervo hereditário.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 16 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87023 Nr: 1503-59.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Noemia Kist

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Código n. 87023

DESPACHO

1 – Considerando a regra disposta nos artigos 9º e 10º do Código de 

Processo Civil, visando conferir efetivo contraditório, ABRA-SE vista dos 

autos ao executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

acerca da alegada diferença afirmada na manifestação da exequente de 

fls. 223/227, que corresponderia entre a data da cessação do benefício 

assistencial (30/06/2016) até o início do pagamento (30/06/2018).

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 16 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 113980 Nr: 4731-37.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPB, Alessandra Pereira dos Santos, Ingrid Ferreira 

Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberti Cordeiro Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 113980

DESPACHO

1 – Diante do decurso natural do prazo solicitado pelo advogado na 

manifestação acostada à fl. 86, INTIME-SE pessoalmente a inventariante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos as certidões 

negativas de débito do inventariado, como também o recolhimento do ITCD 

ou a sua declaração de isenção.

 2 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 16 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 115796 Nr: 6040-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Soares Machado, Selda Rodrigues de Oliveira 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Paz Silva Pimentel, Otavio Silverio da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro 

Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, Michel Rocha - OAB:23904-O/MT, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Código n. 115796

DESPACHO

1 – INTIMEM-SE os exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre a petição acostada às fls. 129/130.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35410 Nr: 9-33.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giordani Antonio Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698/GO

 Código n. 35410 1 – Desse modo, nos termos do art. 524, §2º do Código 

de Processo Civil, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a impugnação 

apenas no tocante à necessidade de realizar exame pericial, tendo em 

vista a divergência dos cálculos apontados pelas partes, observando o 

título executivo judicial. 2 – Diante da divergência dos cálculos 

apresentados atinente ao objeto do título executivo judicial, considerando 

ainda o fato de que este Juízo não conta com profissional contabilista no 

quadro dos servidores para a apuração do montante devido, com 

fundamento no art. 524, §2º do Código de Processo Civil, deve ser 

realizado exame pericial a fim de auxiliar no esclarecimento referente aos 

cálculos devidos. Sendo assim, NOMEIA-SE como perito um dos 

profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso para a realização de exame contábil 

do montante exigido nesta demanda.3 – O perito judicial deve valer-se de 

documentos que estejam sob a posse das partes e, além de outras 

providências que entender necessárias para o melhor desempenho do 

“mister” conferido, sobretudo analisar as contas gráficas no modelo 

SLIPS. É importante assentar, como decidido em outros processos desta 

mesma natureza, este Juízo entende como indispensável à apresentação 

da conta gráfica contábil e financeira das cédulas através de SLIPS/XER 

712. Assim, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente as fichas individuais de escrituração de cada operação 

bancária realizada atinente aos títulos objetos desta demanda, que deverá 

ser apresentada no formato de SLIPS/XER 712, sob pena de aplicação de 

multa diária cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29102 Nr: 3529-69.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira de Sá
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Assim, m relação à impugnação acerca do período de cálculo dos 

honorários advocatícios, este Juízo ACOLHE-SE a pretensão, tendo em 

vista que esse deve tomar como referência a data do início do benefício 

(DIB) o dia 19 de agosto de 2009 e a data imediatamente anterior ao início 

do pagamento (agosto/2014). 2 – Desta feita, diante da concordância do 

exequente/impugnado acerca da data do início do pagamento e a 

gratificação natalina, bem como o acolhimento da pretensão do 

impugnante/executado acerca do período de incidência dos honorários 

advocatícios, este Juízo HOMOLOGA os cálculos às fls. 220-v/221. 2 – 

Com fundamento no princípio da causalidade, em aplicação analógica ao 

art. 90 do Código de Processo Civil, como também na Súmula 517 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, FIXA-SE honorários advocatícios em 

favor da autarquia impugnante o importe equivalente a 10 % (dez por 

cento) sobre a diferença dos valores correspondente aos honorários de 

sucumbência, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do mesmo diploma 

instrumental acima aludido. Contudo, DETERMINA-SE a suspensão da 

exigibilidade da verba, tendo em vista a aplicação da regra do art. 98, §3º 

do CPC. 3 – EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 

pagamento conforme cálculo noticiado (“2”), com fundamento no artigo 

535, §3º, II do CPC. 4 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a 

disponibilização, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em 

favor do credor. 5 – Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para 

levantamento do alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias. 6 – 

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito. 7 – Às 

providências necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 92535 Nr: 1991-77.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Código n. 92535

DECISÃO

1 – Em relação ao pedido de recebimento de valores atinentes a 

honorários contratuais, este Juízo REJEITA o requerimento, tendo em vista 

a falta da exibição do contrato, nos termos do art. 22, §4º da Lei nº. 

8.906/1994.

 2 – EXPEÇA-SE o alvará judicial em nome do beneficiário, observando-se 

a correção da conta bancária de sua titularidade.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 114381 Nr: 4994-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 114381

DECISÃO

Compulsando os autos verifica-se que o exequente não comprovou ter 

esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço do executado. 

Importante destacar que o entendimento deste Juízo a respeito da busca 

de endereços no sistema INFOJUD é utilizado apenas quando a parte 

credora já tenha demonstrado que foram esgotadas todas as formas para 

localizar o endereço do devedor, o que não ocorreu no caso analisado, 

uma vez que a parte autora em sua petição não trouxe nenhum documento 

anexo que demonstrasse que diligenciou na busca dos endereços.

Nessa senda, apresenta-se abaixo consoante entendimento do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONSULTA ON LINE VIA SISTEMA INFOJUD - 

EXCEPCIONALIDADE - OUTRAS DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS - 

IMPOSSIBILIDADE. 1- A expedição de ofícios ou a utilização dos sistemas 

INFOJUD são medidas extremas, mas pertinentes desde que frustradas 

outras diligências. 2 - Não comprovada documentalmente pelo credor a 

realização de todas as diligências que estão ao seu alcance, impróprio o 

deferimento da medida. (TJMG - Agravo 1.0000.16.053380-8/002, 

Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

22/11/0016, publicação da súmula em 23/11/2016) (Destaco).

1 – Assim, INDEFERE-SE o pedido de fl. 90.

Deve a parte demonstrar suas diligências em busca das informações – 

que são de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas 

em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas.

 2 – CUMPRA-SE

 Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 98296 Nr: 1244-93.2015.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Porfirio dos Santos, Adelice Borges 

Santos, Porfirio dos Santos e Santos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 III – Dispositivo Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, 

alínea “a” do Código de Processo Civil, este Juízo HOMOLOGA por 

sentença o reconhecimento da pretensão realizada pelos requeridos a fim 

de reconhecer a práticas das infrações administrativas tipificadas nos 

artigos 250 e 258-C do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em tempo, 

este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as 

partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do 

CPC. Sem custas (artigo 141, §2º, do ECA). Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 19 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107684 Nr: 1153-66.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colmar da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Winck Silva - 

OAB:36345/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 Referência: 1153-66.2016.811.0021 – Código: 107684.

CERTIDÃO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Certifico, por ordem superior, que em observância a Portaria Conjunta n.º 

249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça, que decretou o 

fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, instituindo o regime obrigatório 

de teletrabalho, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, e em 

observância ao seu artigo 2º, §4º, que determinou a não realização de 

audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, entre 

outro(s) no referido período, que a audiência anteriormente agendada para 

o dia 08/04/2020 foi REDESIGNADA, e ocorrerá no dia 01/06/2020, às 
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16h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). O referido é 

verdade, e dou fé.

 Água Boa, 19 de março de 2020.

Odilo Genovai

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 122009 Nr: 3469-18.2017.811.0021

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM, WMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA SILVA MUNIZ - 

OAB:51.220/ GO, Alex da Silva Muniz - OAB:51220/GO, Danielly Selke 

da Luz - OAB:22277/O

 Autos n. 3469.18.2017.811.0021 – Código n. 122009

DESPACHO

Em observância a Portaria – Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 do 

Tribunal de Justiça, que decretou o fechamento dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, no período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, inclusive, nesse período, de acordo com o 

artigo 2º, §4º, não serão realizadas as audiências de qualquer natureza, 

sessões do Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no 

inciso IV, do artigo 11 da Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020.

1 – Assim, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada.

 2 – Com o retorno das atividades forenses, venham os autos 

CONCLUSOS para as devidas deliberações e designação de uma nova 

data de audiência.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 19 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1034198 Nr: 4470-04.2018.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSeE, VW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação analógica ao artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 2 – Além disso, SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim 

de que o requerido efetue o pagamento das parcelas, tudo com esteio no 

artigo 313, inciso II, do CPC. 3 – Em razão disso, DETERMINA-SE o 

encaminhamento do feito ao arquivo provisório até a data estipulada para 

o cumprimento da obrigação. 4 – Escoado o prazo, ABRA-SE vista dos 

autos ao autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que 

entender de direito, sobretudo quanto ao adimplemento integral da 

obrigação desta demanda. 5 – Sem custas (artigo 141, §2º, da Lei n. 

8.069/1990). 6 – INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 19 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31509 Nr: 509-36.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Rogerio Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 1 – Desse modo, nos termos do art. 524, §2º do Código de Processo Civil, 

este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a impugnação apenas no tocante à 

necessidade de realizar exame pericial, tendo em vista a divergência dos 

cálculos apontados pelas partes, observando o título executivo judicial. 2 – 

Diante da divergência dos cálculos apresentados atinente ao objeto do 

título executivo judicial, considerando ainda o fato de que este Juízo não 

conta com profissional contabilista no quadro dos servidores para a 

apuração do montante devido, com fundamento no art. 524, §2º do Código 

de Processo Civil, deve ser realizado exame pericial a fim de auxiliar no 

esclarecimento referente aos cálculos devidos. Sendo assim, NOMEIA-SE 

como perito um dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso para a realização 

de exame contábil do montante exigido nesta demanda. 3 – O perito judicial 

deve valer-se de documentos que estejam sob a posse das partes e, além 

de outras providências que entender necessárias para o melhor 

desempenho do “mister” conferido, sobretudo analisar as contas gráficas 

no modelo SLIPS. É importante assentar, como decidido em outros 

processos desta mesma natureza, este Juízo entende como indispensável 

à apresentação da conta gráfica contábil e financeira das cédulas através 

de SLIPS/XER 712. Assim, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente as fichas individuais de escrituração de cada 

operação bancária realizada atinente aos títulos objetos desta demanda, 

que deverá ser apresentada no formato de SLIPS/XER 712, sob pena de 

aplicação de multa diária cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sem prejuízo, não sendo 

exibidos os documentos acima no prazo máximo da multa cominatória, este 

Juízo CONSIGNA que emprestará efeitos homologatórios aos cálculos do 

exequente, nos termos do art. 400 do CPC. Água Boa/MT, 18 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 107229 Nr: 934-53.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO A credora incluiu em seus cálculos como 

a data do início do benefício o dia 14/07/2010, porém, o correto seria o da 

citação (08/11/2010), consoante o acordão que substituiu a sentença 

deste Juízo após o provimento do recurso de apelação. 1 – Feitas estas 

considerações, este Juízo ACOLHE a impugnação apresentada pelo 

executado. 2 – Por conseguinte, este Juízo HOMOLOGA os cálculos do 

impugnante, consoante a planilha acostada à (fl. 29). 3 – Assim, 

certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório, 

observando-se as formalidades de praxe. 4 – Em seguida, com a 

disponibilização dos valores oriundos do ofício requisitório, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento em favor dos respectivos credores quanto à 

verba principal e, ainda, no que concerne aos honorários de sucumbência. 

5 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 18 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1030678 Nr: 2151-63.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos da Silva Belfort Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Nacional do Petroleo Gás Natural e 

Biocombustiveis - ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 EXCESSO DE EXECUÇÃO Em relação à alegação de excesso de 

execução, este Juízo entende que razão não lhe assiste, isso porque na 

demanda anulatória o depósito realizado teve a finalidade de assegurar a 

obrigação em sede liminar a fim de que fosse possível a obtenção de 
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certidão positiva com efeitos de negativa. Além disso, nota-se que na 

demanda executiva em apenso sequer houve a consolidação da 

constrição determinada pelo Juízo quanto aos bens indicados à penhora, 

conforme se verifica na decisão acostada à fl. 55. Portanto, não há o que 

se falar duplicidade de cobrança, isso porque, diante da garantia prestada 

na ação anulatória n. 344-11.2013.4.01.3605, cabe ao exequente, no 

momento em que não incidir nenhuma causa suspensiva da exigibilidade, 

requerer o levantamento do numerário no referido feito ou, ainda, a 

transferência dos valores para a execução fiscal em apenso com a 

finalidade de satisfação do débito. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo embargante. 

Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Com o mesmo 

fundamento, CONDENA-SE o embargante ao pagamento de honorários 

advocatícios no montante correspondente a 10 % (dez por cento) do valor 

atualizado da obrigação tributária, tendo em vista que a finalidade destes 

embargos à execução era a extinção do processo executivo, consoante o 

art. 85, §3º, inciso I do CPC. Por derradeiro, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. TRASLADE-SE cópia desta sentença para a 

execução fiscal em apenso n. 1707-06.2013.811.0021 (Código n. 87241). 

Transitada em julgado e realizada as providências acima, ARQUIVEM-SE 

os autos, mediante as cautelas de estilo. Água Boa-MT, 19 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Julio Max Manske - OAB:OAB/SC 13.088

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA a transação celebrada entre as 

partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do 

CPC. Nos termos da cláusula segunda da avença, com a informação da 

quitação da obrigação pelo exequente nestes autos, OFICIE-SE ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Água Boa/MT a fim de promover o cancelamento 

da anotação indicada no AV-16-5.375 (Protocolo n. 47.220), tendo em 

vista que essa providência foi determinada diretamente por este Juízo, 

conforme Ofício n. 1763/2013/2ªVara, devendo, ainda, ser cancelada 

outra constrição que tiver sido determinado neste processo por este 

Juízo. Custas e despesas processuais deverão ser adimplidas na forma 

estipulada no acordo apresentado às fls. 308/310, nos termos do art. 90, 

§2º do CPC. Honorários advocatícios na forma avençada no acordo. Após 

o prazo para a informação da quitação da obrigação contida no acordo, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 19 de março de 2020.JEAN 

PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Julio Max Manske - OAB:OAB/SC 13.088

 Código n. 87268

DESPACHO

1 – Em consulta ao sistema processual “APOLO”, verifica-se a pendência 

de juntada de petição direcionada a esta demanda. Sendo assim, 

PROCEDA-SE à juntada delas, bem como as respectivas atualizações no 

sistema Apolo realizando as providências necessárias que reclamam 

impulso por ato ordinatório.

 2 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 19 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31513 Nr: 513-73.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Zamboni, Eloy Lucia Zamboni, Jandir Luiz 

Zamboni, Zélia Maria Lima Zamboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 FINALIDADE 1: Intimação dos advogados de ambas as partes exequentes 

e executado, para tomar conhecimento de que designada a data de 

27/04/2020, a partir das 14:30 horas, para continuidade dos trabalhos 

periciais, a serem realiados nos presentes autos, à Avenida Rubens de 

Mendonça, n 1856, Edificio Ofice Tower, sala 1403, 14° andar, Bairro 

Bosque da Saude,Cuiabá MT, conforme anunciado pelo Senhor perito às 

fls 716/717

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80425 Nr: 3446-82.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construcon Construções e Empreendimentos 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Junior Maggi - 

OAB:10840, Procurador do Municipio de Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na sequência, impulsiono os presente autos à Procuradoria 

Jurídica do Município de Água Boa/MT, para fins de ciência da 

redesignação da audiência anteriormente agendada, conforme certidão 

retro, bem como para que, no prazo legal, se manifeste nos autos 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista a correspondência 

devolvida à fl. 85 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80425 Nr: 3446-82.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construcon Construções e Empreendimentos 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Junior Maggi - 

OAB:10840, Procurador do Municipio de Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: 3446-82.2011.811.0021 – Código: 80425

CERTIDÃO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Certifico, por ordem superior, que em observância a Portaria Conjunta n.º 

249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça, que decretou o 

fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, instituindo o regime obrigatório 

de teletrabalho, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, e em 

observância ao seu artigo 2º, §4º, que determinou a não realização de 

audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, entre 

outro(s), que a audiência anteriormente agendada para o dia 08/04/2020 

foi REDESIGNADA, e ocorrerá no dia 01/06/2020, às 15h30min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). O referido é verdade, e dou fé.

 Água Boa, 19 de março de 2020.

Odilo Genovai

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 11710 Nr: 1472-20.2005.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Cocalinho - MT, Tarcísio Cardoso Tonhá, 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicanor Freire dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 DECISÃO

1 – Em análise ao processo, este Juízo verifica que o imóvel penhorado, 

em que há leilão agendado para ocorrer no dia 24 de março de 2020, foi 

anteriormente objeto de arrematação em alienação judicial no processo n. 

121-75.2006.811.0021 (Código n. 13182) em trâmite nesta 2ª Vara de 

Água Boa/MT, inclusive, há naquele processo notícia do cumprimento de 

imissão na posse do bem pelo arrematante.

 O Leiloeiro Judicial informou no mesmo sentido a ocorrência de 

expropriação do bem no aludido processo (fls. 831/832).

Sendo assim, diante da impossibilidade de ser realizada a alienação do 

bem em duplicidade, este Juízo DETERMINA o cancelamento da alienação 

judicial agendada para ocorrer no dia 24 de março de 2020.

 2 – Em razão do cancelamento da hasta pública, este Juízo REJEITA o 

pedido do exequente, visto que se mostra prejudicado.

 3 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, visando à satisfação da obrigação 

exequenda.

 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 19 de março de 2020.

 JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/09/2019 às 13:15 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-96.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA VITURINO DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE CARMO DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000520-96.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:MARINALVA 

VITURINO DOS SANTOS POLO PASSIVO: FLAVIANE CARMO DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-81.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000521-81.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: CIDIA GOMES DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-66.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA PAGANI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000522-66.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: CLAUDIA CRISTINA PAGANI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-51.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LOPES DE FARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000523-51.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: CRISTIANE LOPES DE FARIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-21.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANUBIA BATISTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000525-21.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: DANUBIA BATISTA RIBEIRO 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-06.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA BRIGIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000526-06.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: DIVINA BRIGIDA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-88.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000527-88.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ESTER DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-58.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCICLEIA CRISTIANE RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000529-58.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ELCICLEIA CRISTIANE RODRIGUES 

DE ANDRADE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-43.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ALVES GUY (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000530-43.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: JANE ALVES GUY FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 16:15 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-28.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA NOLETO SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000531-28.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: LINDALVA NOLETO SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002518-36.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIELSON RODRIGUES 

DE SOUSA JUNIOR REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A 

Vistos em Regime de Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 
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pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000151-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SODRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000151-10.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANA MARIA SODRE 

EXECUTADO: R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em Regime de Exceção. 

DEFIRO o pedido de id nº 30000594, de modo que SE INTIME a demandada 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial 

emanada, fixando a multa diária pelo descumprimento no importe de R$ 

200,00 (duzentos) reais. CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J S T TURRA COMERCIO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERIK ALVES DE AZEVEDO OAB - SP262233 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001758-87.2019.8.11.0021. INTERESSADO: J S T TURRA COMERCIO - ME 

REQUERIDO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Vistos em 

Regime de Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e 

as provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena 

de preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002362-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINA OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002362-48.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CONSTANTINA OLIVEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por CONSTANTINA OLIVEIRA 

PEREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Narra a parte autora que procurou a parte requerida, em 

agosto/2019, para solicitar outro cartão, haja vista que o seu havia 

expirado em 06/2018, quando retirou seu extrato e reparou que não havia 

saldo positivo, na conta bancária, além de haver descontos irregulares de 

seguro de vida não contratado, desde 13/06/2013, no valor mensal de R$ 

33,77. Requerendo o estorno do que já foi pago, a título de seguro de vida, 

correspondente ao dobro do valor de R$ 4.313,43, bem como a devolução 

dos valores sacados e sua conta, correspondente a R$ 11.319,14 e 

danos morais. Sustenta a parte requerida a improcedência dos pedidos 

alegando a culpa exclusiva do autor referente a utilização de cartão para 

os saques pela desídia no cuidado para com a senha do cartão, uma vez 

que os saques foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal. 

Com relação ao seguro alegou que se trata de SEGURO VIDA E 

PREVIDÊNCIA cuja contratação ocorre mediante a cópia de documentação 

da parte autora. A situação do saldo zerado trata de cartão com senha 

pessoal. Assim, embora a parte autora afirme que não sabe como 

ocorreram os débitos em sua conta bancária, tenho que era necessário 

utilizar seha pessoal de cartão para efetuar saques e/ou compras. Ora, 

compete ao titular do cartão a guarda e sigilo da senha, ao passo que 

responde, até o momento da comunicação, pelo uso indevido de terceiros. 

No caso resta configurada a culpa exclusiva do consumidor. Assim, não é 

possível responsabilizar a demandada, pois a parte autora não agiu com 

zelo no cuidado com a senha do cartão. Em que pese o alegado pela parte 

requerente, a disponibilidade da senha do cartão foi crucial para 

consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade 

da parte demandante, ante o prejuízo obtido. Conquanto a facilitação de 

defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso 

não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Com relação a contratação do seguro 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, não há prova da livre contratação do 

seguro pela parte requerente. A parte requerida sequer que junta aos 

autos cópia da proposta de adesão ao seguro, alegando que basta 

apenas cópia de documentos pessoais da parte autora. Ora, sem razão a 

parte requerida que é o mesmo que apontar que cabe ao autor provar a 

não contratação, tanto porque significa exigir do consumidor a prova 

negativa, quanto pelo fato de haver a inversão legal do ônus da prova, 
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dadas a verossimilhança da alegação e a relação de consumo. Assim, 

determino a devolução dos valores referentes ao seguro, entretanto a 

repetição deve ser simples pois não há prova de má fé nos descontos da 

suposta contratação, sendo que a cobertura foi, efetivamente, prestada. 

Por certo, tendo ocorrido sinistro, poderia haver pedido de cobertura pela 

parte autora, mesmo sem haver prova da regularidade da contratação. Os 

juros de mora devem incidir desde cada desembolso, aplicando ao caso a 

Súmula 54 do STJ, porque, repise-se, não há demonstração da existência 

de contrato válido. Com relação aos danos morais, acresço que, no caso 

em tela, apesar de não se desconhecer que o desconto indevido causa 

transtornos na vida de qualquer pessoa, não há o mínimo indício de prova 

no sentido de que tenha causado algum prejuízo ao sustento da parte 

autora ou atingido os seus direitos de personalidade, razão pela qual o 

indefiro. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça 

a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal 

não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de 

prova aos fatos alegados na exordial. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Reclamada 

a devolver a quantia indevidamente descontada, referente ao SEGURO DE 

VIDA, no período de 13/06/2018 até o último desconto, perfazendo o valor 

de R$ 4.313,43 (quatro mil trezentos e treze reais e treze centavos0 , com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso (Sum. 54 STJ), 

e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte recorrida para as 

contrarrazões. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001550-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001550-40.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: FLORENCIO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 30436591 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 20 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000603-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR MENDES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO OAB - MT25605/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000603-49.2019.8.11.0021. AUTOR(A): DINAIR MENDES GONCALVES 

REU: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por DINAIR MENDES GONÇALVES em 

desfavor de MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Narra a parte autora que adquiriu a propriedade, descrita 

nos autos, através de usucapião extraordinário e, que mesmo sendo 

forma de aquisição originária de propriedade, teve de pagar ITBI, no valor 

de R$ 2.095,31, em 07/11/2018. Entende que por ser aquisição originária 

não deve o ITBI requerendo sua restituição em dobro. A parte requerida 

alega que a cobrança é prevista na Lei Municipal 123/2017, art. 102, e, 

que haver um contrato de compra e venda entre o antigo proprietário e a 

adquirente, ora reclamante, a aquisição não se classifica como originária e 

sim derivada, daí por não haver motivos para a procedência dos pedidos 

da parte autora. Ora, friso que a usucapião é modo originário de aquisição 

da propriedade imobiliária pela posse prolongada da coisa, acrescida dos 

demais requisitos legais (mansidão, pacificidade, ausência de contestação 

da posse e animus domini), sem qualquer relação jurídica do possuidor 

com o proprietário. O pedido da inicial merece parcial provimento, pois, 

considerando que o usucapião é modo de aquisição originária da 

propriedade, não há transmissão ‘inter-vivos” do domínio, razão pela qual 

não incide o imposto de transmissão. Nesse sentido, as seguintes 

decisões que ora transcrevo: “IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS . 

ALCANCE DAS REGRAS DOS ARTS. 23, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E 35 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. USUCAPIÃO. A 

ocupação qualificada e continuada que gera o usucapião não importa em 

transmissão da propriedade do bem. À legislação tributária e vedada 

'alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e 

formas de direito privado' (Art 110 do C.T.N). Registro da sentença de 

usucapião sem pagamento do imposto de transmissão. Recurso provido, 

declarando-se inconstÍtucional a letra 'h’ do inc. I, do art 1°, da LEI N. 5.384, 

DE 27.12.66, do Estado de Rio Grande do SuL (RE 94580 / RS, Tribunal 

Pleno, Supremo Tribunal Federal, Relatar: Min. Djaci Falcão, Julgado em 

30/08/1984, DJ 07-06-1985) REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. 

INTER-VIVOS. NÃO-INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE USUCAPIÃO. NÃO 

CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. LEI 10.532/01. 

Inadmissibilidade do reexame necessário pela aplicação do parágrafo 2º 

do art. 475 do Código de Processo Civil nova redação dada pela Lei n.° 

10.352/01. Reexame Necessário não-conhecido. (Reexame Necessário N' 

70009546870, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatar: 

João Armando Bezerra Campos, Julgado em 10/11/2004” Convém, neste 

particular, trazer lição doutrinária: “Os modos de aquisição da propriedade 

podem ser originários ou derivados. Originários são assim considerados 

não pelo fato da titularidade surgir pela primeira vez com o proprietário. Em 

verdade, fundam-se na existência ou não, de relação contratual entre o 

adquirente e o antigo dono da coisa. Na aquisição originária, o novo 

proprietário não mantém qualquer relação de direito real ou obrigacional 
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com seu antecessor, pois não obtém o bem do antigo proprietário, mas 

contra ele. A importância da distinção entre modos originário e derivado 

reside nos efeitos que se produzem. Se a propriedade é adquirida por 

modo originário, não há vínculo entre a propriedade atual e a anterior, 

incorporando-se o bem ao patrimônio do novo titular em toda a sua 

plenitude, livre de todos os vícios que a relação jurídica pregressa 

apresentava. Todavia, se adquirida a propriedade por modo derivado, isto 

é, pelo registro no ofício imobiliário do título representativo de negócios 

jurídicos ou sucessão, transfere-se a coisa com os mesmos atributos e 

restrições que possuía no patrimônio do transmitente. Como na usucapião, 

o possuidor adquire a propriedade por sua posse prolongada, a despeito 

de qualquer relação jurídica com o proprietário anterior, não incidirá o fato 

gerador do ITBI, já que o usucapiente não adquire a coisa do antigo 

proprietário, mas contra o antigo proprietário. (grifo meu) In Direitos Reais, 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 2ª Ed, Rio de Janeiro: 

Editora Lúmen Júris, 2006, fl. 262. No mesmo sentido: “Os modos de 

aquisição também podem ser classificados em derivados ou originários 

conforme haja ou não, na transferência, uma vinculação com a situação 

jurídica do titular anterior. Nos modos de aquisição derivados, existe uma 

vinculação causal, no ato de transferência, que faz com que a situação 

jurídica suceda-se sem alteração qualquer que não seja a subjetiva. (...). 

Nos modos originários de aquisição da propriedade existe uma aquisição 

do direito real sem vínculo causal com a titularidade anterior”. In Direito das 

Coisas, Luciano de Camargo Penteado, 2ª edição, revista, atualizada e 

ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. Assim, determino 

a devolução do valor pago referente ao ITBI, entretanto a repetição deve 

ser simples, pois não há prova de má fé na cobrança. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

Reclamada a devolver a quantia indevidamente cobrada, a título de ITBI, no 

valor de R$ 2.095,31 (dois mil e noventa e cinco reais e trinta e um 

centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir de citação, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, intime-se a parte recorrida para as 

contrarrazões. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33481 Nr: 1018-33.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S. A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP CAR VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTITA a presente demanda, nos termos do 

artigo 485, IV, do CPC, bem como do Provimento n.º 84/2014, da colenda 

CGJ/MT.Custas e despesas processuais se houver, pelo exequente.Sob a 

égide do art. 4º, do Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT, 

EXPEÇA-SE a competente certidão de crédito em favor da parte 

exequente, bem assim INTIME-SE à retirada, guardando-a em pasta própria 

durante o prazo 01 (um) ano (art. 6º do citado Provimento).Transitada em 

julgado ou no caso de renúncia ao prazo recursal, proceda com as baixas 

necessárias e ARQUIVE.Prescindível o registro da sentença, nos termos 

do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral 

de Justiça – CNGC.P. I. Cumpra.Alto Araguaia/MT, 19 de março de 

2020.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68394 Nr: 3945-30.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA, ANTÔNIO 

DEBOLETTA, MARINA ZONTA DEBOLETTA, MARIA HELENA BENTO 

DEBOLETTA, JOSÉ RICARDO DEBOLETTA, ANTÔNIO ADRIANO 

DEBOLETTA, NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:18.260/MT, HYGGOR VIRGILIO COSTA - OAB:16.673-MT-E, 

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE PAIVA LEÃO - 

OAB:15623

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar a 

parte autora para se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108 Nr: 77-45.1995.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, 

SEBASTIÃO PAES ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Fica Vossa Senhoria intimado na qualidade de procurador da exequente, 

do dispositivo da r. Sentença a seguir transcrita: ...3. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 924, inciso V e com aplicação da Súmula n. 150 do STF, 

RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o presente processo com resolução de mérito. Eventuais 

custas/taxas processuais deverão ser arcadas pela parte exequente. 4. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1622 Nr: 48-24.1997.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria intimada na qualidade de procurador da requerente, 

do dispositivo da r. sentença, a seguir transcrita: ...3. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 924, inciso V e com aplicação da Súmula n. 150 do STF, 

RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o presente processo com resolução de mérito. Eventuais 

custas/taxas processuais deverão ser arcadas pela parte exequente. 4. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes. Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 66020 Nr: 2312-81.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MENEZES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON MENEZES BORGES, Cpf: 

00555976106, Rg: 1.585.683-6, Filiação: Maria Luzia Borges e Agripino 

Trajano Borges, data de nascimento: 22/02/1984, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, convivente, motorista de caminhão (*dc). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 41 do CPP, vem à 

digna presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de: 

ANDERSON MENEZES BORGES, brasileiro, convivente, portador do RG nº 

15856836, inscrito sob o CPF nº 005.559.761-06, nascido em 22/02/1984, 

natural de Alto Jaciara/MT, filho de Maria Luiza Borges e Agripino Trajano 

Borges, residência no Bairro Jardim Gramado, Rondonópolis /MT, pelas 

seguintes motivações fáticas e jurídicas. Consta dos inclusos autos de 

Inquérito Policial que, no dia 10 de outubro de 2015, por volta das 

12h00min, na BR – 364, Km 26, na cidade de Alto Araguaia/MT, o 

denunciado Anderson Menezes Borges, conduziu veículo automotor, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

consoante teste de alcoolemia de fls. 18. Diante do exposto, o Ministério 

Público denuncia ANDERSON MENEZES BORGES, como incurso no art. 

306, caput, do CTB.

Despacho: Vistos em correição. I – Não havendo resposta do ofício de 

ref.: 41 a ser juntada, reitere-se o ofício à SEJUDH. II – Após, prossiga-se 

no cumprimento da terminação de ref.: 39. III – Oportunamente, conclusos. 

Alto Araguaia, data da assinatura eletrônica.MARINA CARLOS FRANÇA 

Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 19 de março de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68506 Nr: 48-57.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO - CORACI MARIA DA SILVA, JOSCELINO 

CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do inventariante JOSCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA para 

que junte aos autos termo de inventariante bem como documentos 

pessoais no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 114461 Nr: 846-76.2020.811.0020

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL ALTO 

ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIRIO JOSE FELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIGAILTON ROSA DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:23679-O

 3. Ante o exposto, REJEITO o pedido de concessão de liberdade 

provisória e DECRETO, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso 

I, ambos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do denunciado 

ANIRIO JOSÉ FELLINI, para garantia da ordem pública. EXPEÇA-SE 

COMPETENTE MANDADA DE PRISÃO PERANTE O SISTEMA BNMP.4. Pelos 

motivos acima expostos, havendo fundamentos suficientes de autoria e 

materialidade e com a finalidade de fornecer maiores elementos a 

investigação, DEFIRO a quebra de sigilo para busca de dados dos 

aparelhos apreendidos.5. O cumprimento da medida deverá ser efetuado 

no prazo de 15 (quinze) dias com juntada de relatório nos presentes 

autos, salvo se pelo resultado da operação, houver necessidade de maior 

sigilo.6. Sem prejuízo, OFICIE-SE a Secretaria de Saúde para que, nos 

termos do artigo 6º, inciso II da Recomendação 62/2020 do CNJ, promova 

a triagem com vistas à identificação prévia de pessoas suspeitas de 

diagnóstico de COVID 19 e prevenção do contato com população presa ou 

internada.Enquanto aguarda as providências da Secretaria de Saúde, 

deverá o flagrado aguardar na cela de triagem.Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91137 Nr: 360-62.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 01 DE JULHO DE 2020, ÀS 13H30MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91543 Nr: 565-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHAN KELVIN BARBOSA DE SOUZA, RHENAN 

ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÁBILE PELIZON RESENDE - 

OAB:25662/O

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 05 DE MAIO DE 2020, ÀS 08H30MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101101 Nr: 4400-87.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID ROSA ARAUJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 05 DE MAIO DE 2020, ÀS 15H00MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110000 Nr: 3814-16.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER VILORDO DE SOUZA, LEANDRO 

MENEZES DA SILVA, GETULIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSHIAKI ARAI - 

OAB:374680, SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:25801/O

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 05 DE MAIO DE 2020, às 16H30MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55489 Nr: 1215-17.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRÇON STRECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a Portaria – Conjunta nº 249/2020, que determinou o fechamento das 

portas dos fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, do dia 20 de 

março de 2020 à 20 de abril de 2020, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID 19, REDESIGNO a 

audiência designada nos autos, para o dia 25 DE MAIO DE 2020, ÀS 

18H00MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59849 Nr: 2294-94.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 25 DE MAIO DE 2020, ÀS 18H00MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66021 Nr: 2313-66.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ROMUALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 26 DE MAIO DE 2020, ÀS 16H20MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79402 Nr: 849-36.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SILVA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINO RODRIGUES LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA - OAB:14555, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 29 DE JULHO DE 2020, ÀS 16H00MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81282 Nr: 2028-05.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DAS GRAÇAS AZEVEDO, 

ALEXANDRE CÉZAR DE AZEVEDO, OSMARI CESAR DE AZEVEDO, 

GENILDO DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID 19, REDESIGNO a 

audiência designada nos autos, para o dia 26 DE MAIO DE 2020, ÀS 

14H45MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82129 Nr: 2477-60.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO MARTINS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 29 DE JUNHO DE 2020, ÀS 13H00MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83504 Nr: 3219-85.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JUNIOR DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 25 DE MAIO DE 2020, ÀS 17H40MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86571 Nr: 4758-86.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 26 DE MAIO DE 2020, ÀS 16H00MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89882 Nr: 6167-97.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILIO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:19.423-A

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 26 DE MAIO DE 2020, ÀS 13H00MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-77.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TRAJANO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000321-77.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ANA CAROLINA 

TRAJANO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 13/07/2020 Hora: 13:10 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-62.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SUEILI ALVES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000322-62.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:SUEILI ALVES 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 13/07/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-32.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SUEILI ALVES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000324-32.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:SUEILI ALVES 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 13/07/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-17.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA SANTOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000325-17.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:MARILIA 
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SANTOS DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 13/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-02.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PAULO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000326-02.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PABLO PAULO 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 13/07/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-84.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PAULO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000327-84.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PABLO PAULO 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 13/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-69.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000328-69.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:POLIANA SILVA 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 20/07/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-54.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000329-54.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:POLIANA SILVA 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 20/07/2020 Hora: 12:50 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-39.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA BARBOSA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000330-39.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ANA LAURA 

BARBOSA BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 20/07/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-24.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ANDRESSA OLIVEIRA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000331-24.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:MARA 

ANDRESSA OLIVEIRA GOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 20/07/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-09.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000332-09.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:VALDINHO DOS 

ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 20/07/2020 Hora: 

13:20 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-91.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000333-91.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE LIMA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 20/07/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000932-64.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA CAMPOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de patrono da parte credora para 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

dias, sob pena de concordância tácita. Bem como para informar os dados 

bancários para liberação de valores.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000328-06.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOERNANDES DIAS NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CORREIA DA SILVA OAB - MT24087/O (ADVOGADO(A))

KARLA AMORIM MELO OAB - MT24166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

(....) INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000340-20.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de patrono da parte credora intimado 

para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo 

de 05 dias, sob pena de concordância tácita. Bem como para informar os 

dados bancários para liberação dos valores.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000183-47.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN RODRIGO DE CARVALHO SANTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000183-47.2019.8.11.0020. REQUERENTE: KELVIN RODRIGO DE 

CARVALHO SANTI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de falha na prestação de serviços, bem como ao 

restabelecimento de sua linha telefônica e serviços de internet. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, por motivos alheios a 

disponibilização do serviço, não tem como garantir a prestação total do 

mesmo. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte 

reclamante que a recebeu uma ligação da parte ré para que fosse até uma 

loja física para regularizar a sua documentação no prazo de 30 (trinta) 

dias, ante a uma possibilidade de fraude junto a sua linha telefônica, sob 

pena de ter seu contrato cancelado. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe A reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Da análise dos autos, verifica-se que houve falha na prestação de 

serviço por parte da reclamada, ao não fornecer a parte consumidora um 

serviço de qualidade, e da forma contratada. Mutatis Mutandis, a Turma 

Única Recursal de Mato Grosso, assim se manifestou sobre o tema em 

julgamento: RECURSO INOMINADO ? RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA ? 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ? INTERNET INOPERANTE ? SINAL 

INSUFICIENTE ? ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. Nas relações de consumo, 

por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de 

serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de forma eficiente, 

sendo que a atuação fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 

24836/2011, TJRS 70055210058, TJMT TRU 284817020128110001/2013 e 

220110025604/2013). Com base no disposto no art. 6º, inciso VIII e 14, 

ambos do CDC, não havendo evidências de que o serviço de internet foi 

prestado de forma adequada. Não há também prova de que o sinal de 

internet esta operante e que a velocidade correspondia com o pactuado, 

razão pela qual o ato ilícito encontra-se caracterizado. Como salientado na 

sentença atacada: ?A propósito, houve, sim, prática abusiva por parte da 

reclamada já que anunciou o produto, em encarte, constando um valor 

atribuído a uma velocidade pré-determinada, justamente para atrair o 

consumidor e, ao invés de honrá-lo, frustrou objetivamente o reclamante. 
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A reclamante acreditou na seriedade da empresa reclamada que, aliás, foi 

mitigada com o seu próprio comportamento malicioso?. SERVIÇO DE CALL 

CENTER INADEQUADO E INEFICIENTE ? DANO MORAL IN RE IPSA. O tempo 

excessivo despendido em ligações destinadas ao call center, em razão da 

ineficiência do serviço, objteivanto resolver administrativamente o 

problema sem o devido sucesso, é suficiente para a presunção do dano 

moral subjetivo (dano in re ipsa). Precedentes jurisprudenciais (TRU TJMT 

0019037-47.2011.811.0001, TJRS 70040912214 e Enunciado n. 1.6 das 

Turmas Recursais do TJPR). VALOR FIXADO EM MONTANTE QUE ATENDE 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ? 

QUANTUM MANTIDO. Na fixação do montante da condenação a título de 

reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade 

econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 

enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 

medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Como preconiza a 

jurisprudência do STF: "o valor da indenização há de ser eficaz, vale 

dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a 

capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força 

desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível 

ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua 

sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de 

satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, 

como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam 

critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do 

dano à pessoa" (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 

28/11/2006). Assim, deve ser mantido o valor da indenização arbitrada em 

R$3.000,00, visto que atende a esses critérios, bem como aos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. VERBAS SUCUMBENCIAIS. 

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com 

as custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% 

sobre o valor da condenação, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4°, 

do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cuiabá, 18 de agosto de 

2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator? (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 235797420128110001/2014, HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2014, 

Publicado no DJE 18/08/2014). A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada não forneceu os serviços adequados e com a qualidade 

contratada pela reclamante. No que pertine aos danos morais, a reparação 

do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal 

de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso 

VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da cobrança indevida efetivada pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a 

liminar outrora concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

CONDENO a ré a restabelecer o serviços, caso ainda seja necessário, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do transito em julgado. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000183-47.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN RODRIGO DE CARVALHO SANTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de patrono da parte credora intimado 

para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo 

de 05 dias, sob pena de concordância tácita.Bem como para informar os 

dado bancários para liberação dos valores.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111532 Nr: 4486-24.2019.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Vistos, etc.

Ante a Resolução 313 – CNJ que suspendeu os prazos processuais no 

país até o dia 30 de abril de 2020, REDESIGNO a audiência designada nos 

autos, para o dia 26 DE MAIO DE 2020, ÀS 17H00MIN.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158453 Nr: 7441-64.2019.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA EDWVIGES, EMERSON CANDIDO DA SILVA, 

ROBERTO EDWVIGES, TERESINHA BERTOLDO EDWVIGES, MARIA 

EDWIRGES SILVA, FRANCISCO CLODOALDO CONCEIÇÃO DA SILVA, 

MARIA NEUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAFAELA CAROLINA 

EDWIGES, MARCIO EDWIGES, RAFAEL EDWIGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO EDWVIGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE os requerentes para que promovam o 

pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e indeferimento da petição inicial.Há de se 

ressaltar que havendo interesse, as custas poderão ser parceladas em 

até seis vezes, ou ter seu recolhimento feito ao final do processo, caso 

seja devidamente justificada a sua impossibilidade inicial.Por outro lado, 

não se constata nos autos nenhum documento que comprove a posse ou 

a propriedade do de cujus em relação ao imóvel que compõe o espólio, 

descrito na inicial. Constata-se também que a cópia da Escritura Pública de 

folhas 50/54 está ilegível. Assim, no mesmo prazo assinalado, deverão os 

autores emendar a inicial regularizando a pendencia apresentada, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil).Com o decurso do prazo, com ou sem cumprimento das 

determinações exaradas nesta decisão, certifique-se e façam-me 

conclusos os autos.CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do 

Bugres – (MT), 11 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95500 Nr: 4854-45.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CASSIO FABIANO DA COSTA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 Pelo o exposto e o de tudo que dos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade 

processual que lhe favorece.Havendo Recurso de Apelação, intime-se a 

parte apelada para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (1.010, §1º, CPC). Após o transcurso do prazo, com ou sem 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 11 de março de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 148140 Nr: 1092-45.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIEL BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez ao autor, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, bem como, ao pagamento de 

AUXÍLIO-DOENÇA devido a partir da data do requerimento administrativo 

em 15/04/2018 (fl. 29); até a efetiva implantação da APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, que se dará a partir da data da perícia médica 

(10/05/2019), por ser a data em que o autor teve o inequívoco 

conhecimento de sua invalidez para o trabalho rurícola.Por conseguinte, 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I 

do CPC.CONCEDO a tutela provisória de urgência de caráter antecipado, 

porque presentes, nesse momento, os pressupostos legais para tanto, 

notadamente a probabilidade do direito invocado pela autora. O perigo de 

dano também se faz presente, considerando-se o caráter alimentar da 

verba pleiteada, o que dispensa maiores comentários. OFICIE-SE, com 

urgência, para implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de 

multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Quanto às prestações vencidas desde então, 

serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 

6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do CC c/c art. 161 do CTN), 

nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal; observado os 

critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E).Isento o vencido do pagamento das custas processuais, 

conforme art. 8°, §1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Havendo 

Recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139838 Nr: 4453-07.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:MT/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 

produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 12 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120833 Nr: 1305-22.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Aparecida Sobreira Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIVALDO GOIS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Pinheiro - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 298 de 764



OAB:21180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Cristóvão Almeida 

- OAB:MT 9.585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios 

proposto por HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA em face de ANTÔNIA 

APARECIDA SOBREIRA COIMBRA, qualificados nos autos.

Em manifestação, o exequente requer a extinção do cumprimento de 

sentença de fls. 191/197 em razão do pagamento (fls. 200).

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do necessário.

DECIDO.

Informando a parte credora que houve o integral cumprimento da 

obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo para determinar a 

extinção do feito , uma vez que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos dos 

artigos 924, inc. II e 925, do Código de Processo Civil, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

Sem custas.

 Com o decurso do prazo, certifique-se o transito em julgado, e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 12 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83536 Nr: 394-49.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para comprovar nos autos a postulação na via 

administrativa do benefício previdenciário junto à Autarquia ré, realizando 

as diligencias necessárias para tanto, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção por ausência de interesse de agir (art. 485, inc. VI do 

CPC), com a consequente revogação da tutela deferida.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 13 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40290 Nr: 2110-53.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TININA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMOES SANTOS - 

OAB:OAB-MT 11.468, JEREMIAS DA CRUZ DIAS - OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, constata-se o falecimento da parte autora, portanto, 

SUSPENDO o processo, nos termos do artigo 313, I, § 1º, do CPC.

A certidão de óbito indica que a parte autora deixou 05 (cinco) filhos (fl. 

124), no entanto, o autor indicou somente 01 (um).

Assim, INTIME-SE o requerente para que providencie a devida habilitação, 

arrolando todos os herdeiros, no prazo legal (art. 687, CPC), juntando os 

documentos necessários e indispensáveis, como documentos pessoais e 

procuração ad judicia.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Barra do Bugres/MT, 13 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105285 Nr: 5025-65.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVIA RENATA OLIVEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos da Segunda Instância, bem como para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85360 Nr: 1290-92.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os 

interessados houverem de suceder-lhe no processo e a forma de 

tramitação do pedido de habilitação se encontra disciplinada no artigo 687 

do Código de Processo Civil.

 Nos termos do artigo 689 do diploma processual, proceder-se-á à 

habilitação nos próprios autos do processo principal, salvo no caso da 

hipótese do art. 691.

Comprovado o óbito (p.113), constata-se que o de cujus era casado 

civilmente com Valdeci Soares da Silva (p. 13), e também esta é a única 

dependente (p. 127), possuindo, portanto, legitimidade para recebimento 

de possíveis valores.

 Averígua-se a procuração (fls. 111) e documentos pessoais da herdeira 

(fls. 115), motivo pelo qual é plenamente cabível a homologação da 

habilitação, sendo, neste caso, desnecessária a suspensão do processo 

e a citação para impugnarem o pedido.

 A apreciação do pedido independe de manifestação ou concordância da 

Autarquia Federal, a qual tem apenas condições de verificar a existência 

de dependentes válidos cadastrados no sistema previdenciário.

 Assim, devidamente citado nos temos do artigo 690 do CPC, o requerido 

apresentou manifestação (p. 129/130).

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, a habilitação da herdeira 

com fundamento no artigo 691 do referido diploma processual.

Com o trânsito em julgado devidamente certificado, INTIME-SE o patrono 

habilitado nos autos para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Por oportuno, constato que as fls. 132/138 fazem referência a outro 

processo. Assim, considerando a data do protocolo dos referidos 

documentos, PROCEDA-SE com o desentranhamento das referidas folhas 

e restitua-as ao patrono habilitado nos autos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46811 Nr: 2977-12.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: wanderley severo dos santos, VANILDA RODRIGUES 

DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os 

interessados houverem de suceder-lhe no processo e a forma de 

tramitação do pedido de habilitação se encontra disciplinada no artigo 687 

do Código de Processo Civil.

 Nos termos do artigo 689 do diploma processual, proceder-se-á à 

habilitação nos próprios autos do processo principal, salvo no caso da 

hipótese do art. 691.

Comprovado o óbito, os sucessores juntaram procuração e requereram a 

homologação da habilitação, sendo, neste caso, desnecessária a 

suspensão do processo e a citação para impugnarem o pedido.

 A apreciação do pedido independe de manifestação ou concordância da 

autarquia federal, a qual tem apenas condições de verificar a existência 

de dependentes válidos cadastrados no sistema previdenciário.

 O pedido de habilitação dos herdeiros, juntamente com a certidão de óbito 

e procurações e documentos pessoais foram juntados às folhas 145/152.

Deferido o processamento da habilitação (p. 153), procedeu-se com a 

citação do requerido, nos temos do artigo 690, do CPC.

Devidamente citado, a Autarquia apresentou manifestação (p. 156).

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, a habilitação dos 

herdeiros/sucessores e o faço com fundamento no artigo 691 do referido 

diploma processual.

Com o transito em julgado devidamente certificado, INTIME-SE a Autarquia, 

nos termos do impulsionamento de fl. 139.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83245 Nr: 124-25.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...).É o relato do necessário. DECIDO.(...)Desse modo, o 

segurado em gozo de Aposentadoria por Invalidez está obrigado, 

independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, 

a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo 

de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e transfusão de sangue, que 

são facultativos, nos termos do art. 101, da lei nº 8.213/91, sob pena de 

cessação do benefício. Portanto, se, em dada oportunidade desses 

exames médicos periódicos, constatar-se que o trabalhador encontra-se 

em perfeitas condições de saúde para reassumir o seu trabalho ou sua 

atividade habitual, ou seja, que não existem sequelas que o incapacitem, 

nem que o desempenho de atividades laborativas se faça com maior 

esforço é evidente que cessará a Aposentadoria por Invalidez, porquanto 

inexistente os motivos que justificam o afastamento do trabalho.In casu, 

não se constata no laudo pericial judicial, ou na sentença, a data de 

cessação preestabelecida ou informações nos autos que o autor foi 

submetido a um dos procedimentos previsto no artigo 101 da lei nº 

8213/91. Nada obstante, o benefício concedido na sentença de fls. 

151/153 foi confirmado pelo TRF 1º Região, conforme Ementa de fls. 213, 

e na data de cessação, informada pelo autor, os autos ainda estavam no 

TRF 1ª Região, para análise dos Embargos de Declaração opostos. 

Portanto, constata-se que não houvera o transito em julgado deste feito, 

motivo pelo qual o benefício concedido quando em análise do mérito por 

este Juízo, e confirmado pelo TRF 1ª Região, tem que ser 

restabelecido.Pelo exposto, DETERMINO que se oficie ao INSS para que 

promova a reimplantação do beneficio de aposentadoria por invalidez, no 

prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto 

de 10.000,00 (dez mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150169 Nr: 2404-56.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENILDO SILVERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA FERNANDA DA SILVA - 

OAB:26195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150897 Nr: 2862-73.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CORDEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106709 Nr: 5940-17.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA ANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos da Segunda Instância, bem como para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110293 Nr: 1885-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação de fl. 79-v, impulsiono o feito com 

finalidade de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80608 Nr: 2227-39.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERNANDES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 
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CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos da Segunda Instância, bem como para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 2676-26.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA DIAS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos da Segunda Instância, bem como para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94510 Nr: 4084-52.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos da Segunda Instância, bem como para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100544 Nr: 9424-64.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Tendo em vista a petição retro, impulsiono o feito com finalidade de intimar 

a parte requerida para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159567 Nr: 8084-22.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160077 Nr: 201-87.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESIA VICENTE GOMES MORAES, EGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GIULLIAN DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO que em virtude do teor da PORTARIA -CONJUNTA Nº 247, de 

16 de março de 2020 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que suspendeu as sessões, em medidas de prevenção ao 

contagio pelo COVID-19 ( Novo Coronavírus), a audiência de 

conciliação/mediação designada neste autos deverá ser reagendada.

 Dessa forma, procedo a devolução destes autos à Vara de Origem, para 

ulteriores deliberações.

 O referido e verdade e dou Fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160112 Nr: 223-48.2020.811.0008

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR DOS SANTOS LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA ROSALVA DOS ANJOS SCOTTI, 

ANGELA GABRIELA DOS ANJOS SCOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA NAISER LIMA - 

OAB:22521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO que em virtude do teor da PORTARIA -CONJUNTA Nº 247, de 

16 de março de 2020 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que suspendeu as sessões, em medidas de prevenção ao 

contagio pelo COVID-19 ( Novo Coronavírus), a audiência de 

conciliação/mediação designada neste autos deverá ser reagendada.

 Dessa forma, procedo a devolução destes autos à Vara de Origem, para 

ulteriores deliberações.

 O referido e verdade e dou Fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149667 Nr: 2094-50.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL VIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES - 

OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - OAB:13966/MT, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149764 Nr: 2164-67.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLECIANA PEREIRA NEVES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154399 Nr: 5131-85.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158303 Nr: 7359-33.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102758 Nr: 3347-15.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JOSE VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

ALMEIDA BRAGA - OAB:27297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença que fixou obrigação 

alimentar proposta por ZILDA ALVES DA SILVA, em face de LEANDRO 

JOSE VICENTE, qualificados nos autos.

2. Analisando os autos, constata-se que a parte exequente formulou dois 

pedidos de cumprimento de sentença nestes autos, rito da prisão civil (fls. 

33/43) e rito da expropriação (fls. 33/43).

3. Neste passo, houve determinação à parte autora para apresentar 

manifestação indicando o rito que deverá ser adotado (fls. 44), uma vez 

que não se tem admitido o seguimento da execução mediante a cumulação 

simultânea desses dois procedimentos em único processo, por 

incompatibilidade de ritos (Ag. de Instrumento 2026620-59.2016.8.26.0000, 

TJ-SP), contudo, referida determinação não foi efetivamente cumprida.

5. Portanto, INTIME-SE a advogada dativa nomeada, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, indique o rito a ser adotado nestes autos, acostando 

memorial de cálculo referente e atualizado, nos termos da decisão de fls. 

44.

 6. Consigno a Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça que prevê: 

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que se vencerem no curso do processo.”.

Com o decurso do prazo ou manifestação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94270 Nr: 3884-45.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA DE MIRANDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Tendo em vista a certidão retro, impulsiono o feito com finalidade de 

intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96181 Nr: 5339-45.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Tendo em vista a petição retro, impulsiono o feito com finalidade de intimar 

a parte requerida para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122080 Nr: 2085-59.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Pelachim de Souza, ELIZETE PELACHIM, 

Geruzia Costa Pelachim, FRANCISCO PELACHIM, JOSÉ MARTINS DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista os Embargos à Execução, impulsiono os autos com 

finalidade de intimar a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109350 Nr: 1329-84.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, manifestar sobre a exceção de pré-executividade, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109625 Nr: 1505-63.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINES DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPREV - SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Tendo em vista o laudo de f. 161, impulsiono os autos com finalidade de 

intimar as partes para manifestação, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159292 Nr: 7911-95.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 302 de 764



 PARTE AUTORA: JOSE ELISMA FERREIRA DE LEMOS, GEOVANI 

DONIZETE SATURNINO, FELIPE DE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703/MT, JILVANE JOSÉ DE BRITO - OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.FACULTO à autora promover a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que sejam recolhidas as custas e taxas judiciárias, 

preenchendo-se os requisitos necessários, sob pena de cancelamento do 

feito (art. 290, do CPC).Há de se ressaltar que, havendo interesse, as 

custas poderão ser parceladas em até seis vezes. Destarte, se assim 

desejar, DEFIRO ao autor o parcelamento das custas, levando em conta o 

valor da causa, que se dará em 06 (seis) parcelas mensais, sendo a 

primeira no prazo de 05 (cinco) dias e as seguintes nos meses 

subsequentes, ressaltando que o não pagamento levará à revogação do 

benefício e posterior extinção do processo, sem resolução do mérito, por 

falta de pressuposto processual, no caso de não recolhimento 

integral.Após a comprovação do recolhimento das custas, notícia do 

p a g a m e n t o  p a r c e l a d o  o u  o  t r a n s c u r s o  d o  p r a z o , 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - 

MT, 11 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84675 Nr: 834-45.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C T C - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A (UISA OU AUTORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/SP 182.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cecília da Silva Zeraik - 

OAB:104.199/RJ, Fábio Zeraik - OAB:137.830/RJ, Felipe Zeraik - 

OAB:30.397/RJ

 Vistos, etc.

RECEBO o cumprimento de sentença, pois preenchidos os requisitos do 

art. 523 e seguintes do CPC.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante constante nas 

planilhas de fls. 327/330, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Transcorrido o prazo sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado apresente impugnação (art. 525, CPC). Caso o 

executado apresente impugnação, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar sobre, no prazo de 15 (quinze) dias, e na sequencia, 

conclusos.

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem notícia de pagamento, e no 

mesmo prazo seguinte a este, sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE, e, na sequência, INTIME-SE a parte exequente, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o cálculo sobre o valor atualizado 

da execução, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado do crédito. Após, conclusos para análise do pedido de 

penhora.

 Oportunamente, conclusos.

Diligencie-se a serventia, acerca da alteração na natureza da ação, 

passando a constar cumprimento de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 12 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161262 Nr: 913-77.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, 

requerida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de 

JOÃO BATISTA DA SILVA SOUZA, (qualificados nos autos) em razão do 

inadimplemento das obrigações contratuais garantidas mediante alienação 

fiduciária pactuadas nos termos do contrato de fls. 09/12.

Alega que a parte requerida realizou um Contrato de Financiamento nº 

2906745881, com cláusula de alienação fiduciária, para que o mesmo 

adquirisse o seguinte bem móvel: 1 (UM) AUTOMÓVEL, MARCA: GM, 

MODELO: S10 RODEIO 2.8D, ANO: 2011, CHASSI: 9BG138VJ0BC485745, 

PLACA: OAR8376, COR: BRANCA.

Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as parcelas com 

vencimento em 14/09/2019, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 49.282,65 (quarenta e nove mil e duzentos e oitenta e 

dois reais e sessenta e cinco centavos).

A inicial de fls. 05/06, veio instruída com os documentos de fls. 07/18, que 

comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fls. 12-v°/15.

Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

Serve cópia da presente como mandado de busca e apreensão, devendo 

no mesmo ato, o Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido 

para, querendo, em 15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da 

mora (art. 3º, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 

10.931/2004).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85311 Nr: 1248-43.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO LUIS GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30524 Nr: 2084-26.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS, ISMAEL DE JESUS, ESPOLIO DE ANA 

JANUARIA DE JESUS FILHA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B, HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, para 

reconhecer o excesso da execução e declarar a satisfação do débito por 

parte da impugnante em face da impugnada.11. Não são devidas custas 

judiciais e honorários advocatícios, uma vez que, a impugnada é 

beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se encontra sob a égide da 

isenção contida na Lei nº 1.060/50.12. Nos termos do item 2.2.9.1 da 

CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro 

da sentença.13. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.14. Intimem-se as partes.15. Transitada em 

julgado, arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161595 Nr: 1100-85.2020.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS PRAZERES, JANETE VIEIRA, 

ROSINEIA ANDRADE COSTA PRAZERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cite-se a parte executada, na forma requerida na inicial para, no prazo 

de 03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para a quitação da dívida.

2. Por ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o Sr. 

Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os 

executados, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os 

fins do artigo 915, do mesmo diploma legal.

3. Após, intime-se o credor da aludida penhora.

4. Caso não encontrem os executados, sejam arrestados tantos bens 

quantos bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do CPC).

5. Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, registrando que, em sendo efetuado 

o pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, parágrafo 1º do NCPC).

6. Defiro ao Senhor Oficial de Justiça, a prerrogativa do §1° do artigo 212, 

do Código de Processo Civil, devendo este agir com as demais cautelas 

legais.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161842 Nr: 1248-96.2020.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI EPP, MARIA 

CAIRES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:I – Citação do 

devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º, da LEF – 

Lei n.º 6.830/80;II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, por meio de depósito ou fiança;III – Arresto, se os executados 

não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;IV – Registro da penhora ou 

arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 6.830/80 (LEF);V – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2.Intimem-se o cônjuge do 

executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3.Os executados 

serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou 

garantirem a execução, observado o seguinte (art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço dos executados; ou se a data 

for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado na sede 

do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação do exequente, o nome dos devedores e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da 

sede do juízo.4.Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução 

de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em 

qualquer bem dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente 

impenhoráveis (art. 10, da Lei n.º 6.830/80).7.Defiro os benefícios do art. 

212, do NCPC.8.Intime-se.9.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161864 Nr: 1255-88.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LENE GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pelo necessitado.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161867 Nr: 1258-43.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOE PASSOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pelo necessitado.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161880 Nr: 1263-65.2020.811.0008

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE FERREIRA DE SOUZA CONSTANCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

NCPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro a antecipação da tutela, pelo que, 

nomeio curador(a) provisório(a) do interditando(a) a requerente Sra. 

Marcilene de Souza Ferreira Constancia.

3. Cite-se o(a) interditando(a) para querendo, apresente resposta no 

prazo legal.

4. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia/MT para 

que indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia 

médica no interditando(a).

5. Abra-se vista ao requerente e ao representante do Parquet para 

apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias.

7. A seguir, providencie ao requerente a apresentação do interditando(a) 

ao perito nomeado, para a realização da perícia, com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre a higidez mental do(a) 

interditando(a).

8. Com o laudo nos autos, vista as partes e ao Ministério Público para se 

manifestarem sobre ele, no prazo de 10 (dez) dias.

9. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

10. Expeça-se o necessário

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 10939 Nr: 1806-98.2002.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO IRIS BRANDAO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁTIMA FERNANDA DA SILVA 

- OAB:26195

 8. Destarte, como o embargante não apresentou a memória do cálculo na 

petição inicial, conforme estabelece o artigo supracitado, os embargos 

devem ser rejeitados. 9. Por fim, vale ressaltar, ainda, que não ocorreu 

nenhuma das hipóteses descritas no art. 803 do NCPC, que acarrete a 

nulidade da execução em apenso. 10. Ante ao exposto, REJEITO os 

embargos à execução, extinguindo-o com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I do NCPC. 11. Publique-se. Intime-se. 12. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36852 Nr: 3241-97.2008.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA BOIAGO SANSAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER HITLER SANSAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar as últimas declarações.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43239 Nr: 3331-71.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM BOTELHO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 33. Isto posto e por tudo que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na exordial, extinguindo-se o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 34. Sem 

custas e honorários. 35. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44868 Nr: 1087-38.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCILDO DELMONDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 130/135-v°, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.19. Tudo cumprido e nada 

mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 46680 Nr: 2846-37.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELDA DA COSTA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando as petições aviadas às fls. 178/179 e fls. 185, firmadas 

pelos Doutores José Carlos Pires Ortega e Henrique Brazão B. 

Scantamburlo, intime-se pessoalmente a parte autora Giselda da Costa 

Morais, para que informe qual é o advogado(a) constituído(a) nos autos 

autorizado a proceder o levantamento dos valores decorrentes da 

procedência da ação previdenciária.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49591 Nr: 1028-16.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURICIO DA SILVA, MARINETE MATIAS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o teor do extrato acostado aos autos às fl. 172, intime-se a parte 

autora/exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89052 Nr: 4795-91.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MALDONADO FOLHA - ME, 

MAURO MALDONADO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:PR / 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Intimação do requerente para efetuar o depósito de diligência do oficial 

de justiça, para expedição de mandado de intimação da sentença para a 

parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89052 Nr: 4795-91.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MALDONADO FOLHA - ME, 

MAURO MALDONADO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:PR / 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 40. Assim, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados pelo autor, com fulcro do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, Condeno os requeridos a solidariamente: a) 

RESTITUIR/PAGAR ao autor o valor, consistente em $ 111.086,30 (cento e 

onze mil e oitenta e seis reais e trinta centavos), corrigido monetariamente 

a partir da citação da parte requerida, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.41. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo 

Civil. 42. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de 

cumprimento do julgado pela parte vencedora, no prazo de 6 (seis) meses, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160074 Nr: 198-35.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE SOUZA, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA OLIVEIRA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO que em virtude do teor da PORTARIA -CONJUNTA Nº 247, de 

16 de março de 2020 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que suspendeu as sessões, em medidas de prevenção ao 

contagio pelo COVID-19 ( Novo Coronavírus), a audiência de 

conciliação/mediação designada neste autos deverá ser reagendada.

 Dessa forma, procedo a devolução destes autos à Vara de Origem, para 

ulteriores deliberações.

 O referido e verdade e dou Fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160499 Nr: 449-53.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI FATIMA DE ALMEIDA, GENIVAL DE FRANÇA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil, que observará as condições estabelecidas na inicial.9. 

Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.10. Passará o requerente a usar o nome, Genival 

de França Pereira.11. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, constante 

exposto na exordial. 12. Intimem-se as partes acerca da sentença 

prolatada.13. Notifique-se o representante do Parquet.14. Com o trânsito 

em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.15. 

Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160655 Nr: 542-16.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR ALVES PEREIRA DE SOUZA, JOÃO SABINO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 
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de Processo Civil, que observará as condições estabelecidas na inicial.9. 

Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.10. Passará a requerente a usar o nome, Lucimar 

Alves Pereira.11. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, constante 

exposto na exordial. 12. Intimem-se as partes acerca da sentença 

prolatada.13. Notifique-se o representante do Parquet.14. Com o trânsito 

em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.15. 

Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160698 Nr: 571-66.2020.811.0008

 AÇÃO: Homologação da Transação Extrajudicial->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMC, RMDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:65.632/PR, RENAN WILLIAN ANTONELLO FARHAT - 

OAB:15.609/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Homologação de Acordo - Dissolução de União Estável, 

ajuizada por Rafael Melfa Caputo e Rosiene Medeiros de Oliveira 

Rodrigues (qualificados nos autos).

2. Consta da inicial de fls. 06/07, que as partes conviveram em regime de 

união estável por cerca de 14 (quatorze) anos. Entretanto, com o fim da 

relação, as partes requerem que seja dissolvida a união estável.

 3. Com a exordial colacionou documentos de fls. 08/10.

4. O representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 14.

 5. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 6. Trata-se de Ação Dissolução de União Estável, ajuizada por Rafael 

Melfa Caputo e Rosiene Medeiros de Oliveira Rodrigues (qualificados nos 

autos).

7. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado as fls. 06/07, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

nos presentes autos.

 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

 9. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da Gratuidade 

da Justiça.

10. Cumpridos todos os expedientes, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161344 Nr: 964-88.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HILARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, DESTILARIAS ITAMARATI S/A. - FAZENDA GUANABARA, 

GUANABARA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, DEFIRO o pleito exordial postulado, posto que 

DETERMINO que a empresa requerida forneça em juízo os documentos 

pleiteados no prazo de 05 (cinco) dias consoante art. 398 do CPC. 12. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da promovente, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.13. Intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos 

exigidos, quais sejam, Apólice - Endosso do Seguro de Vida em Grupo, 

vigente na abertura do sinistro n° 93201614950, bem como eventual 

documento que contenha os termos com as coberturas e valores 

discriminados, em nome de José Hilário da Silva, e, ainda, oferecer 

resposta nos termos do art. 398, do Código de Processo Civil, sob pena de 

serem admitidos como verdadeiros os fatos narrados na exordial.14. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à requerente as isenções previstas no art. 98 do NCPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelos 

necessitados.15..17. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a 

solenidade aprazada. Anotando-se que, em não havendo conciliação o 

prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência (art. 335, inc. I, do NCPC).18. Deverá constar no mandado de 

intimação, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).19. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127280 Nr: 4896-89.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSIA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALCI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADETE FERNANDES 

GREGOLIN - OAB:26.983/0

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil, que observará as condições estabelecidas na inicial.9. 

Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.10. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente, constante exposto na exordial. 11. Intimem-se as partes 

acerca da sentença prolatada.12. Com o trânsito em julgado, procedidas 

às anotações de estilo, arquivem-se os autos.13. Expeça-se o 

necessário.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129743 Nr: 6399-48.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDINEIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO articulado na exordial, ex vi do art. 487, I, 

do Novo Estatuto Processual Civil e, nos termos da art. 226, §6º, da 

Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 

66/2010, bem como do art. 1.580, § 2º, do Código Civil, decreto o divórcio 

direto requerido por Cleidineia de Oliveira em face de Julio Ferreira da 

Costa. 13. Sem condenação ao pagamento de custas e despesas 

processuais, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade.14 Passará a 

requerente a usar o nome, Cleidineia de Oliveira.15. Averbe-se a presente 

decisão no assentamento do Registro Civil.16. Oficie-se ao Titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação.17. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129903 Nr: 6475-72.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 78-vº), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 69/72, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131542 Nr: 7408-45.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 82-vº), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 78/81, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144250 Nr: 7422-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 115/116).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Custas, se houver, à parte autora.

5. Proceda-se o levantamento de eventual penhora e/ou constrição judicial 

realizada em nome da parte executada, conforme requerido pela parte 

autora.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146201 Nr: 8474-26.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILEIDE BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido (01/04/2019 – fls. 53-v°), bem como o abono 

anual previsto no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A 

correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada 

prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 

e 148 do STJ. 16. Em obediência aos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ, faço constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

beneficiária: Sileide Bueno da Silva; 1.a. CPF nº. 406.257.611-20; 1.b. 

Nome da mãe: Josefa Alaide Bueno; 2. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 01/04/2019 

(data da citação - fls. 53-v°); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário 

mínimo; 5. Endereço da parte segurada: Assentamento do Sol, Lote n° 

37-S, Zona Rural, Município de Nova Olímpia/MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 17. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.18. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 19. P. I. Cumpra-se.20. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 147465 Nr: 669-85.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MENDES TOGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 
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data da citação do requerido (10/04/2019 – fls. 74-v°), bem como o abono 

anual previsto no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A 

correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada 

prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 

e 148 do STJ. 16. Em obediência aos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ, faço constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

beneficiária: Zilda Mendes Tognon; 1.a. CPF nº. 615.739.902-30; 1.b. Nome 

da mãe: Raimunda Moreira Mendes; 2. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 10/04/2019 

(data da citação - fls. 74-v°); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário 

mínimo; 5. Endereço da parte segurada: Estrada Rural, s/n, Luz no Campo, 

Lote 47 – Rural, Município Nova Olímpia/MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 17. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.18. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 19. P. I. Cumpra-se.20. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 150629 Nr: 2691-19.2019.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON HENRIQUE SALES SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPRIANO FRANCISCO CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:10942

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 152234 Nr: 3737-43.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSIKA RODRIGUES COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO FERNANDO HESS DE 

SOUZA - OAB:4.586/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 De início, registre-se que se ocorrer modificação do quadro social da 

pessoa jurídica, (nome empresarial, nome fantasia e etc.), que não 

ocasionem risco ao bom desenrolar da relação contratual, mantendo-se as 

finalidades da empresa exercida pela sociedade, não há que se falar em 

impedimento para a manutenção do contrato e na adaptação de suas 

cláusulas, não interferindo, portanto, no contrato firmado entre as partes.

 Em casos similares, já prelecionaram os Tribunais Superiores. In verbis:

Arrendamento – Indenização – Posto de abastecimento de gasolina – 

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Alteração da razão social e 

do quadro societário, mantendo a mesma numeração de inscrição perante 

a Receita Federal - - Fato que não interfere no contrato firmado entre as 

partes, inexistindo ainda prova de que o arrendante tivesse conhecimento 

da alteração – Não há como admitir-se que uma sociedade empresária por 

quotas firmes contratos e, a seguir, se auto extinga por cessão de quotas 

e alteração de sua denominação e, acionada, alegue ser parte ilegítima. 

Sem embargo das medidas que tenha tomado, a sociedade contratante 

responde pelas obrigações assumidas, o mesmo raciocínio sendo 

aplicável, com até mais razão, aos quotistas que compareceram no 

contrato na qualidade de fiadores. Pelo princípio da relatividade dos 

contratos, a cláusula que libera a sociedade empresária original de suas 

obrigações, não pode ser oposta ao terceiro que com ela havia contratado 

anteriormente. – Recurso não provido, v.u. – (TJ-SP – AI: 990102257541 

SP, Relator Manoel Justino Bezerra Filho, Data de Julgamento: 26/07/2010, 

35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2010).

 Feitas tais considerações, defiro o pedido de fls. 46/47, posto que 

determino a inclusão no polo passivo da presente demanda a empresa J J 

Mercearia Ltda., devendo ser procedida sua citação nos termos 

esposados da decisão de fls. 35.

Outrossim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar endereço atualizado e divergente do já apresentado nos autos 

da parte requerida Jessika Rodrigues Costa – ME, ou requeira a intimação 

por edital.

 Caso a parte autora pugne pela intimação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §2° do artigo 275, do NCPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154480 Nr: 5200-20.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amorim dos Reis, RITA AMORIM DA COSTA,, 

Elenita Amorim dos Reis, Josefa Amorim dos Reis, Ana Amorim dos Reis 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOCRATES BOTELHO DE SOUSA 

- OAB:187025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 32, eis que não 

foram esgotados todos os meios necessários para localização da parte 

executada.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar endereço atualizado da ré, a fim de viabilizar a triangularização 

processual sob pena de arquivamento do feito.

 Após, vistas ao Ministério Público para manifestação.

 Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, 

certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154634 Nr: 5291-13.2019.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO GARCEZ DA LUZ AGUILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA SILVA DA CUNHA AGUILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS GARCEZ DA LUZ AGUILA 

- OAB:12784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154815 Nr: 5392-50.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANSÃO & FLORINDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA MARTINS SALVADOR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 
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SOUZA - OAB:4306/MT

 Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por Sansão & 

Florindo Ltda. em face do Marina Martins Salvador Gonçalves (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 42/45 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por Sansão & 

Florindo Ltda. em face do Marina Martins Salvador Gonçalves (qualificados 

nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156138 Nr: 6145-07.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sansal Industria e Comercio de Rações e 

Nutrientes Animais LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:8962

 Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente 

proposta por Rodoeste-Implementos de Transporte Ltda., em face de 

Sansal Indústria e Comércio de Rações e Nutrientes Animais Ltda., 

(qualificados nos autos).

 Às fls. 33/37 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente 

proposta por Rodoeste-Implementos de Transporte Ltda., em face de 

Sansal Indústria e Comércio de Rações e Nutrientes Animais Ltda., 

(qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156322 Nr: 6251-66.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Adriano da Silva 

Mendes, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 74/74-v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

 3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156384 Nr: 6288-93.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA DESTRO ZONARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE TURCHEN, CONCEIÇÃO 

VASCONCELOS TURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta Julgo 

Extinto o Processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.23. Sem 

condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o pálio da 

justiça gratuita.24. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156544 Nr: 6394-55.2019.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANSÃO & FLORINDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO CESAR BARBOSA PEREIRA, ANA 

MARIA SANTOS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 49, eis que, não consta nos autos, qualquer 

documento que comprove que os requeridos sejam casados.

 Outrossim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar endereço atualizado e divergente do já apresentado nos autos 

do requerido Diogo César Barbosa Pereira, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157772 Nr: 7092-61.2019.811.0008

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS, THdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO que em virtude do teor da PORTARIA -CONJUNTA Nº 247, de 

16 de março de 2020 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que suspendeu as sessões, em medidas de prevenção ao 

contagio pelo COVID-19 ( Novo Coronavírus), a audiência de 

conciliação/mediação designada neste autos deverá ser reagendada.

 Dessa forma, procedo a devolução destes autos à Vara de Origem, para 

ulteriores deliberações.

 O referido e verdade e dou Fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158034 Nr: 7218-14.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Martins Mansur - 

OAB:113786-RJ

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103233 Nr: 3604-40.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES PINHEIRO QUINTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - OAB:

 Vistos,

Ante o teor da certidão retro, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95217 Nr: 4653-53.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIZANGELA CLAUDINO DA SILVA, JOSE 

CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 229/230, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida 

no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, e, levando-se em consideração que 

os valores depositados, se encontram vinculados aos autos, proceda-se 

à transferência dos valores para a conta informada nos autos. 17. 

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.18. Nos termos do item 2.13.3.3, 

inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, cientifique-se a parte autora, por 

qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da liberação 

efetuada.19. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93450 Nr: 3249-64.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RUFINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT, DALILA 

ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentado pela embargante (fls.138), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 135/137, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

 4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103812 Nr: 3994-10.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA DE SOUZA FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 25. Diante do exposto, passadas tais elucubrações, caso é de 

improcedência total da demanda. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. 26. Sem custas e honorários, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 27. Transitado 

em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

e anotações de praxe. P.R.I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122410 Nr: 2279-59.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIENE OLIVEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante 

comprovação dos requisitos para sua concessão, para determinar ao 

requerido que conceda, no prazo de 30 (trinta) dias, benefício 

assistencial, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.23. 

Para a data de início do benefício fixo a data do laudo pericial, qual seja, 

11/04/2019 (fls. 83).24. A correção monetária deverá incidir a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 

9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual de 1% a. m. até a edição da Lei n. 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a. m., contando-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.25. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 26. ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.27. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome da Assistida: Rosiene Oliveira da 

Cruz; 2. Benefício concedido, concessão de benefício assistencial; 3. Data 

de início do benefício: 11/04/2019 (data do laudo pericial, fls. 83); 4. Renda 

mensal inicial: 01 salário mínimo; 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença.28. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário.29. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109160 Nr: 1227-62.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MERE VAZ DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucila Cristina Piedade 

Prestes Capato - OAB:8962/O

 6. Diante do exposto, e ante a composição entre as partes e não havendo 

qualquer óbice legal à pretensão deduzida nestes autos, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes (páginas 188/189), para que 

surtam os regulares efeitos jurídicos e de direito, RESOLVENDO O MÉRITO 

da ação, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.7. 

Cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos advogados, 

conforme entabulado no acordo.8. Custas processuais ficam conforme 

consta no acordo celebrado.9. Intimem-se as partes acerca da sentença 

prolatada.10. O consenso implicitamente também reflete a desistência do 

prazo recursal. Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se o 

trânsito e arquivem-nos com as anotações e as formalidades legais (art. 

1000, parágrafo único do CPC).11. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis competente.12. 

Expeça-se o necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104817 Nr: 4665-33.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M V DOS SANTOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca 

do feito, vemos que o título executivo que ilustra a presente execução é 

totalmente hábil para sua finalidade e as demais alegações trazidas na 

exceção não podem ser conhecidas nesta seara de análise e sequer 

foram devidamente comprovadas, de forma que a exceção deve ser 

julgada improcedente.

13. Diante do exposto, julgo Totalmente Improcedente a exceção de 

pré-executividade.

14. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

15. Intime-se as partes e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 105609 Nr: 5243-93.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA SILVA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DELFINO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO 

- OAB:13.594, Eder José Alves - OAB:OAB/MT 24.709, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10910-B

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Emily Vitória de Paula Neves 

neste ato representada por sua genitora Élida Silva de Paula em face de 

Afranio Delfino das Neves (qualificados nos autos).

 Às fls. 61/63, em Audiência de Mediação as partes formularam acordo, 

pugnando pela homologação do Juízo.

 Às fls. 65 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Emily Vitória de Paula Neves 

neste ato representada por sua genitora Élida Silva de Paula em face de 

Afranio Delfino das Neves (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158830 Nr: 7653-85.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS TEIXERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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 Ante o teor da certidão de fls. 31, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar endereço atualizado e divergente do já 

apresentado nos autos da parte requerida, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158845 Nr: 7659-92.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA VILHALBA VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 35).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Custas, se houver, à parte autora.

5. Proceda-se o levantamento de eventual penhora e/ou constrição judicial 

realizada em nome da parte executada, conforme requerido pela parte 

autora.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158900 Nr: 7701-44.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO que em virtude do teor da PORTARIA -CONJUNTA Nº 247, de 

16 de março de 2020 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que suspendeu as sessões, em medidas de prevenção ao 

contagio pelo COVID-19 ( Novo Coronavírus), a audiência de 

conciliação/mediação designada neste autos deverá ser reagendada.

 Dessa forma, procedo a devolução destes autos à Vara de Origem, para 

ulteriores deliberações.

 O referido e verdade e dou Fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159373 Nr: 7972-53.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NENORC FERREIRA DA COSTA, LÉIA FERRAZ DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORIAN EUGÊNIA DE SÁ 

CARVALHO - OAB:26904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil, que observará as condições estabelecidas na inicial.9. 

Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.10. Passará a requerente a usar o nome, Léia 

Ferraz de Souza.11. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, constante 

exposto na exordial. 12. Intimem-se as partes acerca da sentença 

prolatada.13. Notifique-se o representante do Parquet.14. Com o trânsito 

em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.15. 

Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161905 Nr: 1282-71.2020.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS PAULA MESSIAS BARBOSA & ALVES 

LTDA, THAIS PAULA MESSIAS BARBOSA, JOSE CICERO DE LIMA, 

BENIVALDO DA SILVA ALVES, GABRIEL HENRIQUE VALENTIM PEREIRA, 

THIAGO LUCAS CARDOSO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:I – Citação do 

devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º, da LEF – 

Lei n.º 6.830/80;II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, por meio de depósito ou fiança;III – Arresto, se os executados 

não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;IV – Registro da penhora ou 

arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 6.830/80 (LEF);V – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2.Intimem-se o cônjuge do 

executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3.Os executados 

serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou 

garantirem a execução, observado o seguinte (art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço dos executados; ou se a data 

for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado na sede 

do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação do exequente, o nome dos devedores e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da 

sede do juízo.4.Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução 

de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em 

qualquer bem dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente 

impenhoráveis (art. 10, da Lei n.º 6.830/80)..7.Defiro os benefícios do art. 

212, do NCPC.8.Intime-se.9.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161955 Nr: 1319-98.2020.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, ILZA CRISTINA DA SILVA 

SANTOS, VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA JARA GARCIA, VINICIUS CRISTIANO DA 

SILVA NOBREGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

2. Dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) Promotor (a) de Justiça para 

manifestação.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

4. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000137-31.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO MACEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000137-31.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 1.345,35 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CONSTRUTEM 

MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP Endereço: Av. Joaquim 

Mariano de Miranda, 316, empresa, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO CLAUDIO MACEDO 

Endereço: Avenida Joaquim Mariano de Miranda, 316, CASA, CENTRO, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , para indicar o endereço atualizado do 

reclamado,no prazo de 10 (dez dias). , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-83.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000377-83.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA 

- ME Endereço: Av Marechal Rondon, 939, Centro, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS PAULO ALVES DA 

SILVA Endereço: Rua 10 Q 02, 38, Maracana, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para fornecer o endereço atualizado do reclamado. , 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000374-31.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA OLIVEIRA VIGUINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000374-31.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Anulação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: Av. 

Marechal Rondon, 939, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: LUCIMARA OLIVEIRA VIGUINI 

Endereço: Av Xavante, Salao de beleza formas, s.n, ao lado da igreja 

presbeteriana, Maracana I, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, reclamante 

para fornecer o endereço atualizado do reclamado , 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-67.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARTINS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000585-67.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 9.937,54 ESPÉCIE: [Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão 

de Contrato]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: DOUGLAS MARTINS EVANGELISTA Endereço: Rua 

Girassóis, 119, Alvorecer, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Endereço: PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO, 20, Andar 11, sala 1.101 e 

1.102, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA promover a emenda da 

inicial, especificando as cláusulas que pretende revisar, assim como os 

encargos efetivamente cobrados ilegalmente, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito, o qual deverá ser feito na inicial de modo contábil, 

nos exatos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, tudo no prazo de 

15 (quinze) dias. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-08.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSINA XAVIER GUSMAO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000382-08.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.219,72 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA JOSINA XAVIER GUSMAO FIGUEIREDO Endereço: RUA 

VOLUNTARIO DA PATRIA, 602, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: TELEMAT - 

BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. BEM 

COMO, intimar para apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-64.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO BRASILEIRO DE MIRANDA SOBRINHO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000333-64.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: FERNANDO ANTONIO BRASILEIRO DE MIRANDA SOBRINHO 

Endereço: na Fazenda Mineira, Zona Rural, Estrada Barra do, S/N, ZOAN 

RURAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIA VAREJO S/A Endereço: AUTOMOVEL CLUBE, 7453, PARTE I, 

VILA SANTA CRUZ, DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP: 25255-030 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 
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assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000086-54.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOSE DA SILVA SALVADOR FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000086-54.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: JAIRO JOSE DA SILVA SALVADOR FILHO Endereço: RUA 

PARANÁ, 936, S, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Endereço: AVENIDA SENADOR ROBERTO SIMONSEN, - DE 251/252 

A 1009/1010, SANTO ANTÔNIO, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 

09530-401 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, 

do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-81.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000996-81.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 5.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA JOSE DA SILVA CORREIA Endereço: AV. JATOBÁ, 326, 

MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-84.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDAETE RODRIGUES SALOMAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000364-84.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.143,96 POLO ATIVO: 

Nome: LAUDAETE RODRIGUES SALOMAO DE ALMEIDA Endereço: 

AVENIDA NAÇÕES, S/N, PERTO DA ESCOLA GUIOMAR ORIENTE, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - 

LADO ÍMPAR - 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDA, acima 

qualificadas, da r. SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. BEM COMO, intimar para apresentar as contra razões do 

recurso apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. , 20 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-61.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE MOURA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000232-61.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.101,97 POLO ATIVO: 

Nome: EVANDRO DE MOURA NASCIMENTO Endereço: rua anselmo 

eduardo passos, 10, jardim itamarati, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-16.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000472-16.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.094,80 POLO ATIVO: 

Nome: RENATA DOS SANTOS FEITOSA Endereço: Rua Niteroi, 08, Cohab 

São Raimundo, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 

851, - LADO ÍMPAR - 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01321-001 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE acima qualificadas, da r. SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. BEM COMO, intimação para apresentar as 

contra razões do recurso apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE MOURA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000231-76.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.120,97 POLO ATIVO: 

Nome: EVANDRO DE MOURA NASCIMENTO Endereço: rua anselmo 

eduardo passos, 10, jardim itamarati, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Acessão]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-12.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DAIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000675-12.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARCELA DAIANA DOS SANTOS Endereço: ILARIO ZANDONADI, 

310, JARDIM AEROPORTO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-92.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI MICHALSKI DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000551-92.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 3.155,83 POLO ATIVO: 

Nome: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Endereço: RUA TRINIDAD 

TOBAGO, 100, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-290 

POLO PASSIVO: Nome: FRANCIELI MICHALSKI DA SILVA Endereço: Rua 
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Florianópolis, Barra do Bugres, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIELE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000976-90.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: GLEYCIELE ARRUDA SILVA Endereço: RUA BURITI, SN, 

ALVORECER, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. BEM COMO, intimação para apresentar as 

contra razões do recurso apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de 

dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIL MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001178-67.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: ERENIL MARTINS SANTANA Endereço: RUA DOIS, 37, VILA 

PLANALTO, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-52.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001179-52.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA APARECIDA BATISTA BISPO Endereço: RUA CARAJAS, 

S/N, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA 

MOTORIZADA, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000911-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL FERREIRA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000911-95.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 12.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOACIL FERREIRA DE AMORIM Endereço: RUA MIAMI, 15, JARDIM 

PARAGUAI, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEULENE DA GAMA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001011-50.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: DEULENE DA GAMA MACIEL Endereço: ESTRADA LUZ PARA 

TODOS, 0, BAIRRO RURAL, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AV COUTO 

MAGALHÃES, n XX,, AO LADO DA PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. BEM COMO, intimação para apresentar as 

contra razões do recurso apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de 

dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-77.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIO DE ARRUDA ADRIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS OAB - MT3493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Santander S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000358-77.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 1.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOAO MARIO DE ARRUDA ADRIAO Endereço: Rua Manaus, 20, 

Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Banco Santander S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-15.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIO DE ARAUJO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000151-15.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.054,65 POLO ATIVO: 

Nome: LUCIVANIO DE ARAUJO CARVALHO Endereço: Rua 28, 234 S, 

Jardim das Oliveiras, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 
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Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-30.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIO DE ARAUJO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000150-30.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.141,92 POLO ATIVO: 

Nome: LUCIVANIO DE ARAUJO CARVALHO Endereço: Rua 28, 234 S, 

Jardim das Oliveiras, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001233-18.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA Endereço: RUA Drº ANTONIO 

FLORINDO, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AV COUTO 

MAGALHÃES, n XX,, AO LADO DA PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-61.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000146-61.2016.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: SARA PEDRO DA SILVA Endereço: RUA PARICATUBA, 66, CASA, 

MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Endereço: RUA GENERAL 

POLIDORO, 99, - ATÉ 163 - LADO ÍMPAR, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - 

RJ - CEP: 22280-004 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 
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da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001244-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1001244-47.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.486,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO ALVES PEREIRA 

Endereço: rua ipanema, 68, jardim boa esperanca, DENISE - MT - CEP: 

78380-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do exequente 

para falar sobre a manifestação parte executada (id 27158412) no prazo 

de 15 (quinze) dias. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-38.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000671-38.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.970,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA APARECIDA DE BARROS RODRIGUES Endereço: RUA SAO 

PEDRO, 23, QD 02, LT 11, RES JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001234-03.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 27.120,00 POLO ATIVO: 

Nome: DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA Endereço: RUA Drº ANTONIO 

FLORINDO, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A, 4 ANDAR, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000036-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000036-91.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.254,28 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO MARCOS BARRETO Endereço: RUA LIBERDADE, 8, POR 

DO SOL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S.A Endereço: RUA LELIO GAMA, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 20031-080 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE NUNES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001081-67.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 8.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: VIVIANE NUNES MOREIRA Endereço: Rua Maria Izabel de Jesus, 

qda 43, Lote 04, Jardim Itamarati, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, 

3209, Rua Barão de Melgaço, n 3209, Centro, CEP 78.020, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-59.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MENDONCA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000355-59.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 1.149,35 POLO ATIVO: 

Nome: JOSE ANTONIO MENDONCA FILHO Endereço: RUA IMPERIAL, 28, 

PRONAV, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1499, - DE 1047 A 

1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA COSTA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001134-48.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 6.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: BRUNA COSTA BOTELHO Endereço: Rua dos Girassois, s/n, 

Alvorecer, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio 

Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-83.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000474-83.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.179,14 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA Endereço: Rua Buriti, 
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19, Qda 07, Jardim das Palmeiras, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR - 14 andar, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-41.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IRAQUIAN MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000438-41.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.211,23 POLO ATIVO: 

Nome: IRAQUIAN MUNIZ DOS SANTOS Endereço: Rua 01, 02, Cohab João 

Cristante, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - 

LADO ÍMPAR - 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. BEM COMO, intimação para apresentar as contra razões do 

recurso apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-40.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOELINA AGOSTINHA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000753-40.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOELINA AGOSTINHA RONDON DA SILVA Endereço: RUA 

PARAISO, 35, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1111, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01311-200 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEANETE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano de Sales OAB - MT5911-B (ADVOGADO(A))

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000047-57.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

PALACIO PAIGUAS, S/N, BLOCO SEPLAN, C P A, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-285 Nome: JEANETE ROCHA DA SILVA Endereço: JOAO PESSOA, 

400, ESQUINA COM 6 DE MAIO, BOA ESPERANCA, DENISE - MT - CEP: 

78380-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: Rua Jose Corsino, 486 

w, centro, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-44.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000399-44.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 12.550,60 POLO ATIVO: 

Nome: MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR Endereço: 12, 12, RUA SANTA 

LUZIZ, Nª12, JARDIM PARAGUAI EM BARRA DO, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-40.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VAZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 
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POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000462-40.2017.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

CLAUDETE VAZ GARCIA Endereço: RUA: BASÍLIO ALBERTO 

ZANDONADI, 589, JARDIM TERRA NOVA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-94.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIARDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000482-94.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ELIARDE JOSE DA SILVA Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, 605, 

ALVORECER, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3735, BANCO BRADESCO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-300 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-27.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEUNEIDE ELENA DA GAMA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001019-27.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: DEUNEIDE ELENA DA GAMA MACIEL Endereço: ESTRADA RURAL 

LUZ PARA TODOS, 0, RURAL, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AV COUTO 

MAGALHÃES, n XX,, AO LADO DA PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. BEM COMO, intimação para apresentar as 

contra razões do recurso apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de 

dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-23.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSINA XAVIER GUSMAO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000381-23.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.333,66 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA JOSINA XAVIER GUSMAO FIGUEIREDO Endereço: RUA 

VOLUNTARIO DA PATRIA, 602, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-14.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR SOUZA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000261-14.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: CLAUDEMIR SOUZA ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA 

ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, S/N, JARDIM ITAMARATI, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AV. GETULIO VARGAS, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Acidente Aéreo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-12.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000492-12.2016.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: RITA DE CASSIA XAVIER Endereço: AV: DEPUTADO EMANUEL 

PINHEIRO, 409, SAO RAIMUNDO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A Endereço: R BARÃO DE 

MELGAÇO, 1º ANDAR, 3209, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE - 
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PRÉDIO JOÃO DIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-60.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000342-60.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 15.760,00 POLO ATIVO: 

Nome: EDINEIA SOUZA SANTOS Endereço: rua b, 06, quadra 06, centro, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-59.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000398-59.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.144,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARLI DIAS DO NASCIMENTO Endereço: Rua Paiaguas, 78, Casa 

de Madeira - cerca de Pau, Maracana, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01321-001 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SALES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000917-05.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: VERA LUCIA SALES DE SA Endereço: GUAICURUS, 73, 

MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AV COUTO MAGALHÃES, n XX,, 

AO LADO DA PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000907-24.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOAQUIM PEDRO DIAS Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, S/N, 

DISTRITO DE CURRUPIRA / BARRA DO BUGRES, CENTRO / CAPÃO 

VERDE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-45.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIO DE ARAUJO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000149-45.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 11.877,85 POLO ATIVO: 

Nome: LUCIVANIO DE ARAUJO CARVALHO Endereço: Rua 28, 234 S, 

Jardim das Oliveiras, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, Quadra 504, Edificio Ana 

Carolina - sala 101 a 106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 
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REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-20.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ROBERTA SCHMIDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000075-20.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 40.200,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Bancários]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SILVIA 

ROBERTA SCHMIDT Endereço: Rua Pedro Pedrossian, n 167-S, Jardim 

Ouro Verde, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. Endereço: ALAMEDA 

CLEVELAND, 509, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01218-000 

Nome: SERASA S/A. Endereço: ALAMEDA DOS QUINIMURAS, 187, 

PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04068-000 Nome: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, -4 ANDAR, VILA OLÍMPIA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE DE 

CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

LTDA Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1765, Andar 1 Conj 12- DE 1047 A 

1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

Nome: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Endereço: 

RUA LEÔNCIO DE CARVALHO, 234, PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04003-010 Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS NPL II Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 

1195, 4 andar, - ATÉ 149/150, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04547-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, da r.decisão judicial para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. trazer a reclamante para a audiencia de conciliação 

indelpendente de intimação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 

02/06/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. , 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-50.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BENDEROVICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (REQUERIDO)

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 
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DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000073-50.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 40.200,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Bancários]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JEFFERSON 

BENDEROVICZ Endereço: Rua Pedro Pedrossian, 167, S, Bairro Jardim 

Ouro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 

1195, -4 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 

E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Endereço: AVENIDA PAULISTA, 

1765, Andar 1 Conj 12- DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Nome: TRUSTHUB SOLUCOES 

DIGITAIS LTDA. Endereço: ALAMEDA CLEVELAND, 509, CAMPOS 

ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01218-000 Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4 andar, - ATÉ 149/150, 

VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-000 Nome: SERASA S/A. 

Endereço: ALAMEDA DOS QUINIMURAS, 187, PLANALTO PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04068-000 Nome: CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS Endereço: RUA LEÔNCIO DE CARVALHO, 234, 

PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04003-010 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, DA R. DECISÃO dos 

autos e para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. O 

advogado deverá trazer o Reclamante para a audiência conciliação, 

independente de intimação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 

02/06/2020 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. , 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-49.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (REQUERIDO)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000086-49.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 41.000,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: COMERCIAL DE 

COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA - ME Endereço: Avenida Fernando 

Correa da Costa, lotes 03 a 06, POSTO 3, Bairro Centro, NOVA OLÍMPIA - 

MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE 

DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE LTDA Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1765, Andar 1 Conj 12- DE 

1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 Nome: TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. Endereço: 

ALAMEDA CLEVELAND, 509, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01218-000 Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 

1195, -4 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4 

andar, - ATÉ 149/150, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-000 

Nome: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. Endereço: Avenida dos Municípios, 5510, Edif. 01 Sala 03, Santa 

Lucia, CAMPO BOM - RS - CEP: 93700-000 Nome: SERASA S/A. Endereço: 

ALAMEDA DOS QUINIMURAS, 187, PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04068-000 Nome: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS Endereço: RUA LEÔNCIO DE CARVALHO, 234, PARAÍSO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04003-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, da r. decisão proferida nos autos e, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. O ADVOGADO DEVERÁ TRAZER O RECLAMANTE 

PARA A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/06/2020 Hora: 13:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 
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devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-47.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000015-47.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.978,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA CRISTINA MARCON Endereço: Rua dos Girassóis, s/n, ao 

lado da casa 455, Alvorecer, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1.376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, DA R. 

DECISÃO E para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. O 

ADVOGADO DEVERÁ TRAZER O RECLAMANTE PARA A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 02/06/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-32.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GEZILDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000016-32.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.978,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA GEZILDA DE OLIVEIRA Endereço: Rua Santa Clara, 08, lote 

08, casa 16, Residencial José Teixeira, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1.376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

DA R. DECISÃO E para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. O 

ADVOGADO DEVERÁ TRAZER O RECLAMANTE PARA A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 02/06/2020 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 
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úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-17.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NECI ANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000017-17.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.978,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NECI ANDRE DOS SANTOS Endereço: Rua das Orquídeas, 20, 

Residencial Rene Barbour, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1.376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, DA R. 

DECISÃO E para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. O 

ADVOGADO DEVERÁ TRAZER O RECLAMANTE PARA A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-69.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000020-69.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.978,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: QUITERIA MARIA DOS SANTOS Endereço: Rua das Laranjeiras, 

s/n, quadra 03, lote 03, Bairro Alvorecer, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1.376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

DA R. DECISÃO E para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. O 

ADVOGADO DEVERÁ TRAZER O RECLAMANTE PARA A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 02/06/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 
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úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-54.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000021-54.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.978,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SILVIA MIGUEL DA SILVA Endereço: Rua Silvio Monteiro, 247, Boa 

Esperança, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1.376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, DA R. DECISÃO E para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. O ADVOGADO DEVERÁ TRAZER O 

RECLAMANTE PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/06/2020 

Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-91.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAIONE PINHEIRO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.R.DE A.NUNES NARU TECNOLOGIA - ME (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000025-91.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 33.207,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto 

Indevido de Título]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ALINE 

RAIONE PINHEIRO MATIAS Endereço: RUA G, S/N, JARDIM IMPERIAL, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO PAN Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 345, - 

LADO ÍMPAR, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-490 Nome: M.R.DE 

A.NUNES NARU TECNOLOGIA - ME Endereço: AVE. RIO BRANCO, 1055, 

MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, DA R. 

DECISÃO E para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. O 

ADVOGADO DEVERÁ TRAZER O RECLAMANTE PARA A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 02/06/2020 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 
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audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000988-70.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: CLEBER SEBASTIAO DE OLIVEIRA Endereço: RUA BURITI, 12, 

ALVORECER, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AVON COSMÉTICOS LTDA Endereço: AVON 

COSMÉTICOS LTDA, AVENIDA INTERLAGOS 4300, JARDIM MARAJOARA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04660-907 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-30.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000926-30.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ANA PAULA PEREIRA DE CAMPOS Endereço: ESTRADA P.A., 

NOVA ESPERANÇA, LOTE 49, DISITRITO DE CURRUPIRA / BARRA DO 

BUGRES, ZONA RURAL / ÁGUA SANTA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-22.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MILENI APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000987-22.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 5.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MILENI APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA DOS OPERARIOS, 

128, ., CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000327-91.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 14.480,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO Endereço: ESTRADA 

RURAL, S/N, LOTEAMENTO RENE BARBOUR, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1111, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01311-200 FINALIDADE: INTIME-SE o advogado para 

que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, junte instrumento feito por 

escritura pública, ou assinada a rogo por intermédio de procurador 

constituído por instrumento público, com poderes especiais para proceder 

levantamento de valores. , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141647 Nr: 5954-93.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA BERNADETE ROLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104602 Nr: 4531-06.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 338 de 764



da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106550 Nr: 5836-25.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106551 Nr: 5837-10.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106577 Nr: 5861-38.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122455 Nr: 2307-27.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR COSTA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117330 Nr: 6195-38.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117606 Nr: 6359-03.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILNARA FERREIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103491 Nr: 3778-49.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZI CORRÊA DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101240 Nr: 2393-66.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101401 Nr: 2501-95.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIQUELINA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101407 Nr: 2506-20.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA TEIXEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101430 Nr: 2528-78.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 2617-04.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101617 Nr: 2649-09.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR COSTA VIDRAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101623 Nr: 2655-16.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101735 Nr: 2739-17.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENI MARIA FURTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126031 Nr: 4198-83.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127184 Nr: 4838-86.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Pinheiro de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 18 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130579 Nr: 6867-12.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA CILENE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97262 Nr: 6203-83.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117334 Nr: 6199-75.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDACI NAVARRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a Serventia não confeccionou o 

mandado de citação ao requerido correto, ou seja, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, conforme determinado à fl. 55.

Diante disto, CITE-SE o requerido, na pessoa de seu PROCURADOR para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 183, NCPC.

Em seguida, com ou sem manifestação, conclusos para decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres-MT, 19 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123010 Nr: 2619-03.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123926 Nr: 3171-65.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108886 Nr: 1083-88.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DECOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122452 Nr: 2304-72.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123233 Nr: 2738-61.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123253 Nr: 2757-67.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO JACINTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

19 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-20.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ROBERTA SCHMIDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000075-20.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 40.200,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SILVIA ROBERTA SCHMIDT 

Endereço: Rua Pedro Pedrossian, n 167-S, Jardim Ouro Verde, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: TRUSTHUB 

SOLUCOES DIGITAIS LTDA. Endereço: ALAMEDA CLEVELAND, 509, 

CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01218-000 Nome: SERASA 

S/A. Endereço: ALAMEDA DOS QUINIMURAS, 187, PLANALTO PAULISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04068-000 Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA 

GOMES DE CARVALHO, 1195, -4 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04547-004 Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1765, Andar 1 Conj 12- DE 1047 A 1865 - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Nome: 

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Endereço: RUA 

LEÔNCIO DE CARVALHO, 234, PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04003-010 Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS NPL II Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 

1195, 4 andar, - ATÉ 149/150, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04547-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, da 

r. decisão judicial para que os requeridos suspenda a inscrição do nome 

da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a 

suspensão no Serviço Notarial de Barra do Bugres/MT, referente as 

inscrições dos débitos discutidos nestes autos, devendo o requerido ser 

intimado para que cumpra essa medida no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo a 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), em caso de descumprimento da medida, e da CITAÇÃO 

da presente ação, conforme petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/06/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À 
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PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-50.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BENDEROVICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (REQUERIDO)

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000073-50.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 40.200,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JEFFERSON BENDEROVICZ 

Endereço: Rua Pedro Pedrossian, 167, S, Bairro Jardim Ouro, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, -4 ANDAR, VILA OLÍMPIA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE DE 

CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

LTDA Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1765, Andar 1 Conj 12- DE 1047 A 

1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

Nome: TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. Endereço: ALAMEDA 

CLEVELAND, 509, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01218-000 

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4 

andar, - ATÉ 149/150, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-000 

Nome: SERASA S/A. Endereço: ALAMEDA DOS QUINIMURAS, 187, 

PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04068-000 Nome: 

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Endereço: RUA 

LEÔNCIO DE CARVALHO, 234, PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04003-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA 

CUMPRIR A LIMINAR EM ANEXO, BEM COMO para determinar que os 

requeridos suspenda a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como a suspensão no Serviço Notarial de Barra 

do Bugres/MT, referente as inscrições dos débitos discutidos nestes 

autos, devendo o requerido ser intimado para que cumpra essa medida no 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento da medida. CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 02/06/2020 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 
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termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-49.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (REQUERIDO)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000086-49.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 41.000,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA 

LTDA - ME Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, lotes 03 a 06, 

POSTO 3, Bairro Centro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1765, Andar 1 Conj 12- DE 1047 A 1865 - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Nome: 

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. Endereço: ALAMEDA 

CLEVELAND, 509, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01218-000 

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 

1195, -4 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4 

andar, - ATÉ 149/150, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-000 

Nome: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. Endereço: Avenida dos Municípios, 5510, Edif. 01 Sala 03, Santa 

Lucia, CAMPO BOM - RS - CEP: 93700-000 Nome: SERASA S/A. Endereço: 

ALAMEDA DOS QUINIMURAS, 187, PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04068-000 Nome: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS Endereço: RUA LEÔNCIO DE CARVALHO, 234, PARAÍSO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04003-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO PARA 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA determinando que os requeridos 

suspenda a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, referente as inscrições dos débitos discutidos nestes autos, bem 

como para que a requerida apresente documentos utilizados na abertura 

da suposta conta digital, devendo o requerido ser intimado para que 

cumpra essa medida no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo a multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

em caso de descumprimento da medida, (segue anexa por copia). 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/06/2020 

Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 344 de 764



sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002294-11.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA MARIS ULRICH MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002294-11.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: STELA MARIS ULRICH MARTINS Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 4.728/65, 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e 

da Lei 13.043/14. 2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido 

um Contrato de Financiamento e, como garantia da dívida, o requerido 

transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do 

bem descrito na exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com 

o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas. 4. 

No ID 26481989 o autor requereu a desistência do processo. 5. É o breve 

relatório. Decido. 6. Analisando os autos, verifica-se que o autor se 

manifestou pela desistência do processo sem que houvesse a citação do 

réu, razão pela qual HOMOLOGO a desistência. 7. Ante o exposto, julgo o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do 

CPC/2015. 8. Custas pelo autor. Sem honorários.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de fevereiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000790-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UCLEITON ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000790-04.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: UCLEITON ALVES RODRIGUES Vistos, etc. 1. BANCO 

FINASA BMC S.A. move a presente ação de Busca e Apreensão em face 

de UCLEITON ALVES RODRIGUES alegando, em síntese, que firmou com a 

parte ré contrato de financiamento garantido com cláusula de alienação 

fiduciária do bem descrito na petição inicial. 2. Afirma que a parte 

requerida não pagou as prestações conforme acordadas, o que configura 

descumprimento do contrato e gera ao autor o direito de se imitir na posse 

do bem dado em garantia. 3. Pede a busca e apreensão do bem. 4. A 

liminar foi deferida e cumprida. 5. A parte requerida foi citada e contestou, 

alegando em síntese a ocorrência de juros exorbitantes, ausência de 

notificação extrajudicial válida, ausência de apresentação da cédula de 

crédito original, abusividade contratual. 6. Pugnou pela revogação da tutela 

e restituição do bem. 7. Anoto a existência de impugnação. 8. Os autos 

vieram conclusos. 9. Fundamento e decido. 10. Defiro o benefício da 

assistência judiciária ao requerido. 11. Versando a controvérsia apenas 

sobre matéria de direito ou passível de prova documental, já produzida, 

passo ao conhecimento direto do pedido, consoante faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil. 12. No presente caso, o contrato e a 

inadimplência noticiados na inicial não foram impugnados pela parte ré, 

sendo elementos suficientes para a procedência da presente ação. 13. 

Diferente do alegado pelo réu, os documentos juntados digitalmente não 

caracterizam ausência do pressuposto processual pelo fato dos originais 

não serem apresentados em cartório. Não há previsão legal para tanto. 

Ademais, o réu não negou a existência do contrato. 14. Também não 

socorrem ao réu os fundamentos expendidos na sua genérica defesa, se 

nem mesmo indicou o valor que entende incontroverso, com vistas a elidir 

a caracterização da mora. 15. O presente feito tem por pressuposto de 

admissibilidade a prévia constituição em mora do devedor, conforme 

Sumula 72 do STJ. Nos termos do que dispõe o art. 2º, ar. 2º, do Dec. Lei 

911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. 

16. A sua comprovação, a cargo do credor, é feita por carta registrada 

expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. Em espécie, verificamos que o 

credor procedeu à notificação extrajudicial, pelo cartório no endereço 

fornecido pelo réu. 17. O réu não provou a quitação das parcelas do 

financiamento, a partir daquela indicada na inicial, nem mesmo no valor que 

entendia ser o correto. É de se consolidar, portanto, a posse e a 

propriedade plenas e exclusivas do bem apreendido no patrimônio do 

autor. 18. As alegações de juros exorbitantes ou abusivos são vazias. 

Réu firmou o contrato bem ciente dos índices e do valor das parcelas, 

livremente, não havendo, em tal mercado, monopólio. 19. No mais, incidem 

as Súmulas 381, 382, 539 e 541 do STJ. 20. Posto isto, julgo PROCEDENTE 

o pedido de busca e apreensão, consolidando-se a posse e a propriedade 

plenas e exclusivas do bem descrito na inicial no patrimônio do autor, 

resolvendo-se o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. 21. Condeno o réu nas custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, verbas 

suspensas ante a gratuidade concedida. 22. Transitada em julgado, e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 03 de março de 2019. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000082-17.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK JERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000005-71.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. M. (REQUERENTE)

A. B. C. M. (REQUERENTE)

A. R. M. (REQUERENTE)

A. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. C. (INVENTARIADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que apresente as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art.620, CPC), 

juntando aos autos as certidões negativas de débito das Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal.
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000005-71.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. M. (REQUERENTE)

A. B. C. M. (REQUERENTE)

A. R. M. (REQUERENTE)

A. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. C. (INVENTARIADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que apresente as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art.620, CPC), 

juntando aos autos as certidões negativas de débito das Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000048-08.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. F. D. A. (AUTOR(A))

R. F. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000048-08.2020.8.11.0050. AUTOR(A): T. S. F. D. A., ROSIMEIRE 

FERREIRA DE FREITAS REU: JOMAR CAETANO DE ALMEIDA Vistos, etc. 

1. Analisando a peça introdutória não é possível identificar o tipo de ação 

proposta pela parte autora, tampouco a causa de pedir e o pedido. 2. 

Ressalto ainda que o código indicado pela requerente (Processo 89813) 

corresponde a um Pedido de Aplicação de Medida de Proteção 

protocolado pelo Ministério Público em favor da menor TAYNA 

SEBASTIANA FREITAS DE ALMEIDA, em face dos genitores Rosimeire e 

Jomar Caetano, cuja eventual decisão/sentença que deveria instruir a 

presente ação sequer foi juntada aos autos. 3. Assim, INTIME-SE a autora 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, indicando a ação 

proposta, a causa de pedir e o pedido, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 18 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001502-57.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA OAB - MT2287/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORT CLUB TANGARA (REQUERIDO)

SERGIO MATTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001502-57.2019.8.11.0050. REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

REQUERIDO: SPORT CLUB TANGARA, SERGIO MATTES Vistos, etc. 1. 

Considerando que a presente missiva encontra-se paralisada por inércia 

da parte interessada há mais de 30 dias, intime-se o autor/exequente para, 

em 05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao cumprimento da 

presente missiva. 2. Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se e 

devolvam-se os autos a comarca de origem, nos termos do art.393 da 

CNGC, procedendo as baixas e anotações pertinentes. 3. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87360 Nr: 339-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M – PRESTADORA DE SERVICOS 

AGRICOLAS LTDA ME, WILLIAN LUCIANO TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 73, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002114-92.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

ALEXANDRE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONYZE DE CAMPOS GRACIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002114-92.2019.8.11.0050. REQUERENTE: COOPERATIVA AGR PROD 

CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, ALEXANDRE GARCIA 

REQUERIDO: CAROLINA MONYZE DE CAMPOS GRACIANO Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas apresentada pela 

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

-COPRODIA, em face de CAROLINE MONYZE DE CAMPOS GRACIANO, 

devidamente qualificado(a) nos autos. 2. Sustenta que a medida é ato 

preparatório imprescindível para a propositura da ação principal, aduzindo 

a necessidade de lastro probatório mínimo para fundamentar a demanda 

vindoura. 3. Assim, manifesta-se pela quebra de sigilo bancário e fiscal, 

bem como a produção de prova testemunhal. 4. Requereu ainda a 

interrupção do prazo prescricional para propor a demanda de reparação 

de danos c/c danos morais, bem como realização de audiência para 

interrogatório dos requeridos e oitiva das testemunhas. 5. Juntou 

documentos. 6. Os autos vieram conclusos. 7. Fundamento e decido. 8. 

Compulsando os autos verifico que do Egrégio tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso determinou no Agravo de instrumento nº 

1003171-38.2018.8.11.0000 a quebra de sigilo bancário dos requeridos 

em processos similares e a interrupção do prazo prescricional. Já o 

Agravo de Instrumento nº 1010554-67.2018.8.11.0000 determinou, por 

ora, o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. 9. Ademais, com base 

nos julgados supramencionados, por ora, acolho a competência do feito e 

DEFIRO o pedido de produção antecipada de provas, com fulcro no art. 

381, III, do CPC. 10. Em que pese às razões expostas pela parte autora 

acerca da produção de prova testemunhal, tenho que procede a sua 

pretensão, haja vista que não configurara qualquer lesão aos direitos 

fundamentais, bem como considerando que o decurso de tempo poderá 

prejudicar a elucidação dos fatos, DESIGNO a audiência para oitiva das 

testemunhas e das partes para o dia 20 de maio de 2020, às 13h00min. 

11. Segundo entendimento do eg. STJ “a preservação do direito de sigilo 

bancário e fiscal não constitui regra absoluta e pode ser objeto de 

mitigação quando encontre outros valores constitucionais tão dignos de 

tutela como é o caso do direito a herança previsto no art. 5°, XXX, CF” 

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 744.146 - MG– Rel. Min. RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, julg. em 23/09/2015). 12. Tendo em vista os 
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argumentos da parte autora a quebra de sigilo bancário e fiscal só deve 

ser autorizada em situação absolutamente excepcional, quando o que se 

pretende obter for indispensável à solução da questão. Consta nos autos 

que o negócio jurídico envolveu valores consideráveis realizados através 

de transações bancárias, razão pela qual se torna relevante o pedido de 

quebra de sigilo requerido pela parte autora. 13. DEFIRO a quebra de sigilo 

bancário desde o dia 01/02/2007 até a data de 11/07/2017 das contas 

correntes de titularidade do(a) requerido(a), para tanto se intime as 

instituições financeiras para que forneçam a este Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, extrato bancário e possíveis aplicações em nome dos 

requeridos, cópia microfilmada dos cheques emitidos, autorizações de 

saques e transferências. 14. EXPEÇA-SE ofício ao Banco Central do 

Brasil, para que efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional, a fim de apurar em quais instituições financeiras os 

requeridos têm ou tiveram relacionamentos, contas ou aplicações, 

inclusive nos casos em que os requeridos figuraram como cotitular, 

procurador ou representante. 15. DETERMINO o acesso ao INFOJUD (DIPJ, 

DIRPF, DITR, DOI dos últimos 05 anos), a fim buscar por bens penhoráveis 

no patrimônio do devedor. 16. Considerando as quebras e pesquisas 

deferidas, o feito deverá tramitar em segredo de justiça, uma vez que a 

obtenção de cópias de transações imobiliárias é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF. 17. DETERMINO a 

interrupção do prazo prescricional até a produção de provas requeridas, 

conforme preconiza o artigo 202 do Código Civil. 18. CITE-SE os 

requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal 

de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do disposto nos artigos 285 e 

319, ambos do CPC. 19. INTIME-SE, ainda, para que compareceram à 

audiência ora aprazada, acompanhado de seu advogado. 20. INTIME-SE o 

autor para que compareça em audiência acompanhado de seu advogado e 

testemunhas. 21. No entanto, diante da existência de litisconsortes 

multitudinário, com o fim de evitar o comprometimento da celeridade 

processual, DEIXO DE DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, 

devendo cada um seguir a marcha processual pertinente ao caso 

concreto. 22. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 de março de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002116-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

ALEXANDRE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARAN PERPETUO QUINTILIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002116-62.2019.8.11.0050. REQUERENTE: COOPERATIVA AGR PROD 

CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, ALEXANDRE GARCIA 

REQUERIDO: HARAN PERPETUO QUINTILIANO Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Produção Antecipada de Provas apresentada pela 

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

-COPRODIA, em face de HARAN PERPETUO QUINTILIANO, devidamente 

qualificado(a) nos autos. 2. Sustenta que a medida é ato preparatório 

imprescindível para a propositura da ação principal, aduzindo a 

necessidade de lastro probatório mínimo para fundamentar a demanda 

vindoura. 3. Assim, manifesta-se pela quebra de sigilo bancário e fiscal, 

bem como a produção de prova testemunhal. 4. Requereu ainda a 

interrupção do prazo prescricional para propor a demanda de reparação 

de danos c/c danos morais, bem como realização de audiência para 

interrogatório dos requeridos e oitiva das testemunhas. 5. Juntou 

documentos. 6. Os autos vieram conclusos. 7. Fundamento e decido. 8. 

Compulsando os autos verifico que do Egrégio tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso determinou no Agravo de instrumento nº 

1003171-38.2018.8.11.0000 a quebra de sigilo bancário dos requeridos 

em processos similares e a interrupção do prazo prescricional. Já o 

Agravo de Instrumento nº 1010554-67.2018.8.11.0000 determinou, por 

ora, o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. 9. Ademais, com base 

nos julgados supramencionados, por ora, acolho a competência do feito e 

DEFIRO o pedido de produção antecipada de provas, com fulcro no art. 

381, III, do CPC. 10. Em que pese às razões expostas pela parte autora 

acerca da produção de prova testemunhal, tenho que procede a sua 

pretensão, haja vista que não configurara qualquer lesão aos direitos 

fundamentais, bem como considerando que o decurso de tempo poderá 

prejudicar a elucidação dos fatos, DESIGNO a audiência para oitiva das 

testemunhas e das partes para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 

13h00min. 11. Segundo entendimento do eg. STJ “a preservação do direito 

de sigilo bancário e fiscal não constitui regra absoluta e pode ser objeto de 

mitigação quando encontre outros valores constitucionais tão dignos de 

tutela como é o caso do direito a herança previsto no art. 5°, XXX, CF” 

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 744.146 - MG– Rel. Min. RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, julg. em 23/09/2015). 12. Tendo em vista os 

argumentos da parte autora a quebra de sigilo bancário e fiscal só deve 

ser autorizada em situação absolutamente excepcional, quando o que se 

pretende obter for indispensável à solução da questão. Consta nos autos 

que o negócio jurídico envolveu valores consideráveis realizados através 

de transações bancárias, razão pela qual se torna relevante o pedido de 

quebra de sigilo requerido pela parte autora. 13. DEFIRO a quebra de sigilo 

bancário desde o dia 01/02/2007 até a data de 11/07/2017 das contas 

correntes de titularidade do(a) requerido(a), para tanto se intime as 

instituições financeiras para que forneçam a este Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, extrato bancário e possíveis aplicações em nome dos 

requeridos, cópia microfilmada dos cheques emitidos, autorizações de 

saques e transferências. 14. EXPEÇA-SE ofício ao Banco Central do 

Brasil, para que efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional, a fim de apurar em quais instituições financeiras os 

requeridos têm ou tiveram relacionamentos, contas ou aplicações, 

inclusive nos casos em que os requeridos figuraram como cotitular, 

procurador ou representante. 15. DETERMINO o acesso ao INFOJUD (DIPJ, 

DIRPF, DITR, DOI dos últimos 05 anos), a fim buscar por bens penhoráveis 

no patrimônio do devedor. 16. Considerando as quebras e pesquisas 

deferidas, o feito deverá tramitar em segredo de justiça, uma vez que a 

obtenção de cópias de transações imobiliárias é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF. 17. DETERMINO a 

interrupção do prazo prescricional até a produção de provas requeridas, 

conforme preconiza o artigo 202 do Código Civil. 18. CITE-SE os 

requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal 

de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do disposto nos artigos 285 e 

319, ambos do CPC. 19. INTIME-SE, ainda, para que compareceram à 

audiência ora aprazada, acompanhado de seu advogado. 20. INTIME-SE o 

autor para que compareça em audiência acompanhado de seu advogado e 

testemunhas. 21. No entanto, diante da existência de litisconsortes 

multitudinário, com o fim de evitar o comprometimento da celeridade 

processual, DEIXO DE DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, 

devendo cada um seguir a marcha processual pertinente ao caso 

concreto. 22. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 de março de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002389-41.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PAIVA BARROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

JUNIO JOSE GRACIANO (REQUERIDO)

CAROLINA MONYZE DE CAMPOS GRACIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002389-41.2019.8.11.0050. REQUERENTE: COOPERATIVA AGR PROD 

CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA REQUERIDO: ALESSANDRO 

PAIVA BARROS EIRELI - ME, CAROLINA MONYZE DE CAMPOS 

GRACIANO, JUNIO JOSE GRACIANO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de 
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Produção Antecipada de Provas apresentada pela COOPERATIVA AGR 

PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA -COPRODIA, em face 

de NINE CONTINENT BRASIL E-BIKES INDUSTRIA DE BICICLETAS 

ELETRICAS LTDA, NINE CONTINENT BRASIL E –BIKES INDUSTRIA DE 

BICICLETAS ELETRICAS LTDA NINE CONTINET BRASIL, CAROLINE 

MONYZE DE CAMPOS GRACIANO, JUNIO JOSE GRACIANO, devidamente 

qualificados nos autos. 2. Sustenta que a medida é ato preparatório 

imprescindível para a propositura da ação principal, aduzindo a 

necessidade de lastro probatório mínimo para fundamentar a demanda 

vindoura. 3. Assim, manifesta-se pela quebra de sigilo bancário e fiscal, 

bem como a produção de prova testemunhal. 4. Requereu ainda a 

interrupção do prazo prescricional para propor a demanda de reparação 

de danos c/c danos morais, bem como realização de audiência para 

interrogatório dos requeridos e oitiva das testemunhas. 5. Juntou 

documentos. 6. Os autos vieram conclusos. 7. Fundamento e decido. 8. 

Compulsando os autos verifico que do Egrégio tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso determinou no Agravo de instrumento nº 

1003171-38.2018.8.11.0000 a quebra de sigilo bancário dos requeridos 

em processos similares e a interrupção do prazo prescricional. Já o 

Agravo de Instrumento nº 1010554-67.2018.8.11.0000 determinou, por 

ora, o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. 9. Ademais, com base 

nos julgados supramencionados, por ora, acolho a competência do feito e 

DEFIRO o pedido de produção antecipada de provas, com fulcro no art. 

381, III, do CPC. 10. Em que pese às razões expostas pela parte autora 

acerca da produção de prova testemunhal, tenho que procede a sua 

pretensão, haja vista que não configurara qualquer lesão aos direitos 

fundamentais, bem como considerando que o decurso de tempo poderá 

prejudicar a elucidação dos fatos, DESIGNO a audiência para oitiva das 

testemunhas e das partes para o dia 20 de maio de 2020, às 13h00min. 

11. Segundo entendimento do eg. STJ “a preservação do direito de sigilo 

bancário e fiscal não constitui regra absoluta e pode ser objeto de 

mitigação quando encontre outros valores constitucionais tão dignos de 

tutela como é o caso do direito a herança previsto no art. 5°, XXX, CF” 

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 744.146 - MG– Rel. Min. RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, julg. em 23/09/2015). 12. Tendo em vista os 

argumentos da parte autora a quebra de sigilo bancário e fiscal só deve 

ser autorizada em situação absolutamente excepcional, quando o que se 

pretende obter for indispensável à solução da questão. Consta nos autos 

que o negócio jurídico envolveu valores consideráveis realizados através 

de transações bancárias, razão pela qual se torna relevante o pedido de 

quebra de sigilo requerido pela parte autora. 13. DEFIRO a quebra de sigilo 

bancário desde o dia 01/02/2007 até a data de 11/07/2017 das contas 

correntes de titularidade do(a) requerido(a), para tanto se intime as 

instituições financeiras para que forneçam a este Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, extrato bancário e possíveis aplicações em nome dos 

requeridos, cópia microfilmada dos cheques emitidos, autorizações de 

saques e transferências. 14. EXPEÇA-SE ofício ao Banco Central do 

Brasil, para que efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional, a fim de apurar em quais instituições financeiras os 

requeridos têm ou tiveram relacionamentos, contas ou aplicações, 

inclusive nos casos em que os requeridos figuraram como cotitular, 

procurador ou representante. 15. DETERMINO o acesso ao INFOJUD (DIPJ, 

DIRPF, DITR, DOI dos últimos 05 anos), a fim buscar por bens penhoráveis 

no patrimônio do devedor. 16. Considerando as quebras e pesquisas 

deferidas, o feito deverá tramitar em segredo de justiça, uma vez que a 

obtenção de cópias de transações imobiliárias é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF. 17. DETERMINO a 

interrupção do prazo prescricional até a produção de provas requeridas, 

conforme preconiza o artigo 202 do Código Civil. 18. CITE-SE os 

requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal 

de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do disposto nos artigos 285 e 

319, ambos do CPC. 19. INTIME-SE, ainda, para que compareceram à 

audiência ora aprazada, acompanhado de seu advogado. 20. INTIME-SE o 

autor para que compareça em audiência acompanhado de seu advogado e 

testemunhas. 21. No entanto, diante da existência de litisconsortes 

multitudinário, com o fim de evitar o comprometimento da celeridade 

processual, DEIXO DE DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, 

devendo cada um seguir a marcha processual pertinente ao caso 

concreto. 22. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 de março de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97724 Nr: 1013-71.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMERIA DIONISIA DE AGUIAR SILVA, MARIA LADI 

NOGUEIRA MOMESSO, DELIR HITINGER, IVONE ORTOLAN, LURDES 

MELÂNIA CALCAGNOTTO, DILZA DE FÁTIMA ZAMPARONI, ROSANGELA 

KEMPF DA SILVA, JACOB IVO BRILL, SÔNIA MARIA BRUGNOROTTO 

PAIM, ERINEU MIETH, MARIA OLINDA COLERAUS KEMPF, JOSEFINA 

BERLANDA PERIN, VÂNIA MARLIZE MARQUES VAN DER SAND, REGINA 

GUEDES RIBEIRO, TANIA NUNES MATTEI, EDI FAUSTINA DE OLIVEIRA 

MIETH, SALETE SCHOMOELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - FILIAL CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLESIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592/MT, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B

 Ante o exposto, rejeito as teses preliminares arguidas pelas partes 

requeridas.Fixo como pontos controvertidos ou questões: a) nulidade ou 

legalidade da assembleia geral extraordinária (Ata nº 06/2017); b) 

possibilidade ou não de manutenção da vinculação do contrato de plano 

de saúde nº 531.6162 para fins de reajustes pelo fator da sinistralidade; 

c) possibilidade ou não da migração para outro plano de saúde nas 

mesmas condições do plano de saúde cancelado (nº 531.6162); e d) 

possibilidade ou não de revisão dos reajustes, abusividade ou legalidade 

de seus índices. Defiro a produção de prova oral requerida pelas partes. 

Igualmente, por reconhecer a aplicação das normas do CDC no caso em 

comento, defiro a inversão do ônus da prova em desfavor das partes 

requeridas, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII da Lei nº 8.078/1990, nos 

termos do quanto postulado pelas partes requerentes às f. 41 da 

exordial.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

junho de 2020, às 13:30 horas, devendo os advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas arroladas do dia, hora e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC). O rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, nos termos 

do §4º, do artigo 357, do CPC. Intimem-se a partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 385, § 1º do Código de Processo 

Civil, ficando advertidos que presumir-se-ão confessados (considerados 

como verdadeiros) os fatos contra eles alegados, caso não compareçam 

ou, comparecendo, se recusem a depor.Intimem-se, ainda, as partes 

requeridas quanto aos pedidos de desistências formulados às f. 484 e f. 

489-490. Outrossim, em razão da petição aportada às f. 539-541, 

intime-se a parte requerida UNIMED Vale do Sepotuba para dar 

cumprimento à decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento, 

conforme r. Acórdão juntado às f. 327-337, sob pena de aplicação das 

s a n ç õ e s  l e g a i s  c a b í v e i s  e m  c a s o  d e 

descumprimento.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 111343 Nr: 3262-58.2019.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA 

SILVA, DANGLER TUNI, JEAN MEDINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GEHRING 

JUNIOR - OAB:24.318/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT, SANDRO SILVIO CATTANEO - OAB:19866-0

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta N.º 247/2020, de 16/03/2020, que 

suspendeu os prazos processuais e audiências por 15(quinze) dias, 

como medida de prevenção ao COVID-19 (Novo Coronavirus), redesigno a 
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audiência anteriormente aprazada para esta data para o dia 

____12___/___05____/2020, às ____16__h___00___min, a ser realizada 

na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 19 de março de 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 111343 Nr: 3262-58.2019.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA 

SILVA, DANGLER TUNI, JEAN MEDINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GEHRING 

JUNIOR - OAB:24.318/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT, SANDRO SILVIO CATTANEO - OAB:19866-0

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 316 do CPP, REVOGO a prisão 

preventiva decretada contra os acusados Werbeson Wandercleyson de 

Lima Silva e Jean Medina de Carvalho, devidamente qualificados nos 

autos, por restar desconstituídos os requisitos previstos no artigo 312 do 

CPP.Não obstante a revogação da custódia cautelar, tenho que o suposto 

fato praticado pelos acusados não deve passar ileso aos olhos do Poder 

Judiciário, sob pena de macular o pacto social, cabendo então a utilização 

de outras medidas cautelares para coibir atos dessas naturezas a fim de 

alertar os infratores da gravidade de suas condutas. Destarte, APLICO as 

seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319, do Código de 

Processo Penal:1 – Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos 

processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo;2 – Não 

mudar de residência sem prévia permissão do Juízo;3 – Não ausentar-se 

de sua residência, por mais de 08 (oito) dias, sem comunicar em Juízo o 

local onde poderá ser encontrado; e4 – Proibição de frequentar bares, 

festas, bailes e congêneres enquanto durar o processo.EXPEÇA-SE o 

competente alvará de soltura em favor dos acusados Werbeson 

Wandercleyson de Lima Silva e Jean Medina de Carvalho, devidamente 

qualificados nos autos, devendo ser imediatamente colocados em 

liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecerem presos, o 

que deverá ser certificado nos autos.No ato do cumprimento do alvará de 

soltura, o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça deverá advertir o(s) 

acusado(s) que o descumprimento das condições impostas em sua 

liberdade poderá acarretar na decretação da sua prisão preventiva (CPP, 

312. § 1º).Por fim, redesigno a audiência de instrução para o dia 26 de 

maio de 2020, às 13h40min, a ser realizada na sala de audiências deste 

Juízo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado e/ou 

Defensor Público. Intimem-se pessoalmente os acusados. [...] Cumpra-se, 

com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 109093 Nr: 1957-39.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Tagliari - 

OAB:27.485A, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta N.º 247/2020, de 16/03/2020, que 

suspendeu os prazos processuais e audiências por 15(quinze) dias, 

como medida de prevenção ao COVID-19 (Novo Coronavirus), redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para esta data para o dia 

____02___/___06____/2020, às ____13__h___30___min, a ser realizada 

na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 19 de março de 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000099-55.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARPEJANE FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Despacho. Vistos etc. Inconformada com a sentença proferida, a parte 

Reclamada interpôs recurso inominado, devidamente preparado nos 

termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. Certificada a tempestividade do 

recurso inominado, RECEBO-O, no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Reclamante para 

apresentar as contrarrazões ao recurso lançado pela Reclamada. Após, 

remeta-se o feito à Superior Instância para apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 09 de 

fevereiro de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-04.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ROSEGHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CEZAR (REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO CEZAR - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 

Processo: 8010489-04.2012.8.11.0051 Parte Autora: REQUERENTE: 

ALCIDES ROSEGHINI Parte Ré: REQUERIDO: LUIZ ALBERTO CEZAR, LUIZ 

ALBERTO CEZAR - ME Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida, 

na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 10(dias), juntar aos 

presentes autos o contrato de venda/compra do veículo descrito no ID 

3010405, qual seja, caminhonete FORD PAMPA, ano 1989, modelo 1990, 

gasolina, vermelha, carroceria aberta, Renavam 126720509, placas 

JYK0402, conforme determinado no despacho contido no ID: 4156061. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA MARGARIDA TOMAZI GAMPERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA FORTUNA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010421-15.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada, por meio da petição de ID 9992684, informa que efetuou o 

pagamento do valor da condenação, conforme se vê do comprovante 
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acostado aos autos (ID 9992684). A parte Exequente, por sua vez, 

concordou com o valor depositado, pugnando pelo levantamento (ID 

10005059). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 9992684), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

10005059. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 09 de outubro de 2017. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-45.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000789-45.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98005 Nr: 3409-23.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Gonçalves Pereira Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, Atlantico Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Gonçalves Marzinotti 

- OAB:19627/0, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFÂNI GOLÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI - OAB:13158, Estefânia Gonçalves Barbosa 

Colmanetti - OAB:13.158/DF, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13.604-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para os 

requeridos manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido 

de desistência da ação formulado pela parte requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105045 Nr: 952-81.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnomar José Auler, Carlos Rodrigo Bernardes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Yara Alecrim Andrade Prati, Onéscimo Prati 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8173, André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5.362, 

PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - OAB:24579/O

 Tendo em vista a determinação do TJMT, cujo teor suspende os prazos, 

atendimentos o público e autoriza o tele trabalho, devido a pandemia, 

ocasionada pelo corona vírus, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE SEJA 

REDESIGNADA A AUDIÊNCIA ORA MARCADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107987 Nr: 1842-20.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista os endereços encontrados nos Sistemas Conveniados, 

são de outra Comarca, como Jaciara, em locais não atendidos pelo 

Correio, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA efetuar o 

pagamento das guias para remessa de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109884 Nr: 2367-02.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OSTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte requerida, intimada, quedou-se inerte, razão 

pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 

15 dias, manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123104 Nr: 2503-62.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francilene Bezerra da Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos 

aduzidos nos presentes embargos, dando à lide resolução de mérito. 

CONDENO a Embargante ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, arbitrados em R$ 5.500,00. Entretanto, em razão da 

gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas. CONDENO a 

Embargante, ainda, ao pagamento de multa em razão da oposição de 

embargos meramente protelatórios, desde logo fixada no que 

corresponder a 20% do valor atualizado da dívida em execução, revertida 

em favor do Embargado. Na forma do art. 98, § 4º, do NCPC, a gratuidade 

não impede a responsabilidade pelo pagamento da sanção. Certificado o 

trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos da 

Execução 795-74.2017.811.0051, Código 119120. Em seguida, 

AGUARDE-SE o pedido de cumprimento de sentença por qualquer dos 

interessados. Não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) 

dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99690 Nr: 3948-86.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Port

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCESCA DOS SANTOS - 

OAB:67081B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Poy Olmi - 

OAB:18347/SC

 Autos n° 3948-86.2015.811.0051 - 99690

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Embora merecedores de distribuição e autuação própria, por equívoco, 

procedeu-se à juntada dos embargos nestes autos da Execução.

 Assim, DETERMINO o desentranhamento da inicial dos embargos e da 

impugnação já apresentada pelo Embargado, bem como das certidões de 

impulsionamento que houverem sido lavradas em relação ao 

processamento deles.

DEFIRO, temporariamente, a indicação à penhora indicada pela Executada, 

determinando, via de consequência, a anotação da restrição no cadastro 

de trânsito do veículo.

Em seguida, ainda nesta execução, INTIME-SE o Exequente para que diga 

sobre a penhora feita, solicitando as diligências que entender pertinentes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123610 Nr: 2708-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Vanusa Pereira Prado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Autos n° 2708-91.2017.811.0051 - 123610

Monitória

Decisão.

Vistos etc.

À partida, DETERMINO a correção da autuação, fazendo constar, no 

Sistema Apolo, o nome da ação como “Cumprimento de Sentença”.

DEFIRO os pedidos aduzidos pelo Exequente para determinar a solicitação 

de informações ao Departamento de Trânsito e à Receita Federal, por meio 

dos sistemas Renajud e Infojud, acerca da existência de veículos e/ou 

outros bens eventualmente cadastrados em nome dos Executados.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em caso de penhora, seja a de veículo, seja a de dinheiro, INTIMEM-SE os 

Executados para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam 

impugnação.

Infrutíferas as providências, INTIME-SE o Exequente para que indique bens 

disponíveis dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002131-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FONTES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002131-62.2018.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

Nos termos do art. 494, I, do NCPC, CORRIJO, de ofício, inexatidão material 

contida na decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença. É que, na fundamentação da citada decisão, 

fez-se constar nome de Antônio Salvador, sabidamente terceira pessoa 

alheia ao feito, quando na verdade deveria constar o nome do Exequente 

Agnaldo Fontes da Silva. Assim, corrija-se a fundamentação da decisão 

anterior para que se faça constar a seguinte redação: “A existência de 

valores já recebidos pelo Exequente Antônio Salvador é matéria 

incontroversa pelas Partes, não havendo dúvidas ou debate quanto ao 

tema.” Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002457-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDACILDE SOARES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de sua procuradora, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca da petição do 

requerido INSS - id. 29180792, requerendo o que entender de direito. 

Campo Verde-MT, 20 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002059-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LACY FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca da juntada do 

laudo pericial id. 28108382, requerendo o que entender de direito. Campo 

Verde-MT, 20 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18837 Nr: 1232-67.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Zeno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Presle Pereira de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Sonia 

Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por DEJAIR ZENO DA 
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SILVA em face de ELVIS PRESLEY PEREIRA DE ASSUNÇÃO, já 

devidamente qualificados.

Após declarada a extinção do feito com fulcro no art. 580 da CNGC/MT, o 

Sr. Gestor certificou que o requerimento de gratuidade de justiça, 

formulado na exordial, pende de apreciação até o presente momento, 

motivo pelo qual encaminhou os presentes autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu 

art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem falta de recursos”.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 98 do novo Código de Processo Civil, in 

verbis:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse passo, revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça 

mediante simples declaração assinada pela parte requerente, quando esta 

não for contrariada pelos demais elementos do processo (§ 2º, art. 99, 

NCPC).

Com efeito, da exegese do referido dispositivo legal denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação.

De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado 

proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO 

CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada 

no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da 

assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se 

convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se 

trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não prevalece o 

indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal de origem o 

fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do benefício. O 

art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a 

pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com 

as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de 

sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg 

no AREsp nº 711.411/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016)

A despeito de tais premissas, a jurisprudência ainda é pacífica no sentido 

de que, pendendo de apreciação o pleito formulado até a prolação da 

sentença, há o deferimento do beneplácito da gratuidade em favor da 

parte postulante, ainda que de forma implícita.

Nesse particular, vejam-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTA 

RECUSA DO CREDOR EM RECEBER – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – 

ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO AUTOR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – DEFERIMENTO IMPLÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. [...] 2. Se não foi rejeitado o pedido de assistência judiciária 

gratuita, e não tendo a parte autora recolhido as custas iniciais, é de se 

entender que houve deferimento implícito, e neste caso os efeitos do 

benefício devem ser estendidos neste grau de jurisdição (Lei nº 1.060/50, 

art. 9º). (TJMT, Ap 00016310720088110037, 1ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.10.2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUIDADE – 

EXORDIAL – MAGISTRADO INERTE – DEFERIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO. 

Ausente exame pelo magistrado referente ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, entende-se pelo deferimento tácito do benefício. (TJMG, 

AI nº 10567100036399001, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 

26.06.2019)

Portanto, sem maiores digressões, DEFIRO a gratuidade de justiça em 

favor da parte exequente, porquanto além de não restar afastada a 

alegação de hipossuficiência, verifica-se já ter havido o deferimento tácito 

do beneplácito.

No mais, CUMPRA-SE a sentença de fls. 138/139.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10121 Nr: 1696-96.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Elizeth Christóvão da Rocha, 

Mauro Aparecido Facholli, Anderson Sérgio dos Santos, Sheila Gonçalves 

dos Santos, Terezinha de Jesus Dicari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por BASF S/A em 

face de MAURO APARECIDO FACHOLLI, TEREZINHA DE JESUS DICARI, 

ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS, SHEILA GONÇALVES DOS SANTOS, 

ALBERTO DA ROCHA e ELIZETH CHRISTÓVÃO DA ROCHA, todos 

devidamente qualificados.

Denota-se dos autos ter sido determinada a regularização da sucessão 

processual em relação à devedora ELIZETH, haja vista que pública e 

notória a ocorrência de seu óbito (fls. 220/220v), e, intimada, a parte 

exequente manifestou-se às fls. 23/238.

Não obstante, a credora postula a constrição das cotas sociais da 

empresa R. C. COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA. pertencentes ao 

executado ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS (fls. 348/350 e 383).

Os autos vieram-me conclusos.

É relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DA SUCESSÃO PROCESSUAL.

Denota-se dos autos que a parte exequente não logrou êxito em localizar 

o espólio da devedora ELIZETH indicando seus herdeiros para comporem 

o polo passivo da execução.

Deste modo, partindo da premissa de que a execução também pode ser 

promovida contra os herdeiros ou os sucessores do devedor (art. 779, II 

do NCPC), DETERMINO que a parte exequente promova a citação de quem 

for(em) o(s) sucessor(es) ou do(s) herdeiro(s) do espólio no prazo acima 

assinalado (art. 313, §2º, I do NCPC).

II – DA NOVA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

Dando seguimento ao feito, verifica-se óbice à apreciação do 

requerimento da parte exequente.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, 

também, houve o falecimento do executado ALBERTO DA ROCHA no 

curso da execução, fato público e notório neste Município e adjacências.

Assim, SUSPENDO o curso processual, nos termos do art. 921, inciso I e 

art. 313, inciso I, ambos do novo Código de Processo Civil, e DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo máxima de seis (06) 

meses, proceda à regularização do polo passivo da presente execução 

(NCPC, art. 313, § 2º, I).

CONSIGNE-SE que, a priori, aplicam-se as disposições contidas no art. 75, 

VII e art. 618, I ambos do NCPC, os quais estabelecem que, até que ocorra 

a partilha dos bens objeto da herança, o espólio, representado por seu 

inventariante, é quem detém legitimidade ativa e passiva para estar em 

juízo. DEVERÁ, portanto, a parte exequente comprovar a qualidade de 

inventariante da pessoa indicada para representar o espólio.

Por outro lado, inexistindo a comprovação de inventário e, considerando 

que não se pode permitir a citação de um só herdeiro como representante 

de todos, DEVERÁ a parte exequente trazer aos autos informações e 

respectivos endereços acerca de todos os herdeiros do extinto, para 

regularizar o polo passivo da presente ação, sob pena extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10122 Nr: 1697-81.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli, Terezinha de Jesus 

Dicari, Alberto da Rocha, Anderson Sérgio dos Santos, Sheila Gonçalves 

dos Santos, Elizeth Christóvão da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 
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OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por BASF S/A em 

face de MAURO APARECIDO FACHOLLI, TEREZINHA DE JESUS DICARI, 

ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS, SHEILA GONÇALVES DOS SANTOS, 

ALBERTO DA ROCHA e ELIZETH CHRISTÓVÃO DA ROCHA, todos 

devidamente qualificados.

Denota-se dos autos ter sido determinada a regularização da sucessão 

processual em relação à devedora ELIZETH, haja vista que pública e 

notória a ocorrência de seu óbito (fls. 347/347v), porém, intimada, a parte 

exequente nada manifestou até o presente momento.

Não obstante, a credora postula a constrição das cotas sociais da 

empresa R. C. COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA. pertencentes ao 

executado ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS (fls. 348/350 e 383).

Os autos vieram-me conclusos.

É relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, verifica-se óbice à apreciação do requerimento da parte 

exequente.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, 

também, houve o falecimento do executado ALBERTO DA ROCHA no 

curso da execução, fato público e notório neste Município e adjacências.

Assim, SUSPENDO o curso processual, nos termos do art. 921, inciso I e 

art. 313, inciso I, ambos do novo Código de Processo Civil, e DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo máxima de seis (06) 

meses, proceda à regularização do polo passivo da presente execução 

(NCPC, art. 313, § 2º, I).

CONSIGNE-SE que, a priori, aplicam-se as disposições contidas no art. 75, 

VII e art. 618, I ambos do NCPC, os quais estabelecem que, até que ocorra 

a partilha dos bens objeto da herança, o espólio, representado por seu 

inventariante, é quem detém legitimidade ativa e passiva para estar em 

juízo. DEVERÁ, portanto, a parte exequente comprovar a qualidade de 

inventariante da pessoa indicada para representar o espólio.

Por outro lado, inexistindo a comprovação de inventário e, considerando 

que não se pode permitir a citação de um só herdeiro como representante 

de todos, DEVERÁ a parte exequente trazer aos autos informações e 

respectivos endereços acerca de todos os herdeiros do extinto, para 

regularizar o polo passivo da presente ação, sob pena extinção do feito.

Sem prejuízo, ORDENO à parte exequente que, em 15 (quinze) dias, 

conclua a regularização da sucessão processual no tocante à 

codevedora falecida ELIZETH CHRISTÓVÃO DA ROCHA, sob pena de 

extinção da execução em sua relação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27302 Nr: 1438-13.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldair José Fracasso, Kátia Lanus dos Santos 

Fracasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se o petitório de fls. 528/533 de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por ALDAIR JOSÉ FRACASSO, KÁTIA LANUS DOS SANTOS 

FRACASSO e RICARDO FERREIRA GARCIA em face do MUNICÍPIO DE 

CAMPO VERDE/MT, todos já devidamente qualificados.

Assim, RECEBO o presente cumprimento de sentença, devendo ser 

realizadas as devidas anotações quanto à conversão do presente feito no 

sistema Apolo, bem como procedida à retificação da capa dos autos.

Por conseguinte, INTIME-SE o Município executado para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

execução nos termos do art. 535 do NCPC.

 CERTIFICADO o não oferecimento da impugnação, REMETAM-SE os autos 

à conclusão para homologação do cálculo apresentado pela parte 

exequente.

Derradeiramente, consigno que o requerimento de expedição de precatório 

dos honorários contratuais em separado será analisado oportunamente, 

isto é, quando da verificação da higidez dos cálculos apresentados para 

fins de execução.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedido o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28903 Nr: 3009-19.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Schenkel, Alécio Schenkel, Mercedes 

Barbieri Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Serra Neto - 

OAB:16397, Juliana de Matos Araújo - OAB:18347/MT, Marcio 

Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT, Mariana Fonseca Correia - 

OAB:22038, Michelly Mayara da Penha Novais Assunção - 

OAB:17547/MT, Viviane de Oliveira Siqueira - OAB:17680 - MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por BANCO JOHN 

DEERE S/A em face de RAFAEL SCHENKEL, ALÉCIO SCHENKEL e 

MERCEDES BARBIERI SCHENKEL, todos devidamente qualificados.

Denota-se ter sido rejeitada a exceção de pré-executividade oposta e 

determinada a intimação do perito avaliador para a realização de 

diligências complementares (fls. 349/352v).

Em seguida, a parte credora formulou requerimento para a realização de 

penhora on-line e remoção e depósito do maquinário anteriormente 

constrito (fls. 353/355v).

Irresignados com a rejeição da pré-executividade, os executados 

informaram a interposição de agravo de instrumento (fls. 356/367), o qual 

foi desprovido em segunda instância (fls. 370/376).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, convém explicitar que não obstante a indiligência no cumprimento 

da decisão retro proferida, necessária se mostra a apreciação dos 

requerimentos formulados nos autos, máxime com vistas a evitar prejuízos 

às partes e em homenagem aos princípios da celeridade processual e 

duração razoável do processo.

I – DA PENHORA ON-LINE.

Consoante se extrai do petitório atravessado aos autos, a parte credora 

argumenta a necessidade de ser procedidas pesquisas de ativos 

financeiros nas contas bancárias dos executados, eis que o imóvel 

penhorado não serviria, por si só, a saldar o débito perseguido na 

espécie, aliado ao fato que o feito tramita há vários anos.

Todavia, com a devida vênia ao procurador peticionante, mas o pleito 

formulado não merece guarida.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de 

que a ausência de provas sobre o imóvel constrito ser suficiente para 

cobrir o crédito perseguida nesta demanda executiva não comporta 

análise neste momento processual. Vale dizer, a necessidade ou não de 

reforço da penhora deverá ser abordada futuramente, após a devida e 

definitiva avaliação, nos termos do que dispõe o art. 874, inciso II do NCPC, 

in verbis:

Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e 

ouvida a parte contrária, mandar:

[...]

II – ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o 

valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Sobre o tema, ainda, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CREDORA QUE OBJETIVA A CONSTRIÇÃO ON-LINE DE ATIVOS 

FINANCEIROS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS, BEM COMO 

PENHORA DE BENS – INDEFERIMENTO – ESCRITURA PÚBLICA DE 

CRÉDITO GARANTIDA COM HIPOTECA DE IMÓVEL – OBSERVÂNCIA DA 

REGRA CONTIDA NO ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/2015 – PRETENDIDA 

CONSTRIÇÃO SOBRE COISA DIVERSA DA AVENÇADA, SEM QUE SE 

OBSERVE A EXISTÊNCIA DA GARANTIA ESPECÍFICA OFERECIDA NO 

PRÓPRIO TÍTULO EXECUTIVO, NÃO PODE PREVALECER – ALEGADA 

INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NESSE 
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MOMENTO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO 

BEM DADO EM HIPOTECA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. (TJSP, AI 20254363420178260000, 37ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 25.04.2017)

Outrossim, não pode a parte exequente valer-se, unicamente, do longo 

tramitar do feito para justificar sua empreitada, sobretudo porque, em um 

primeiro plano, inexiste prejuízo em seu desfavor, na medida em que 

perfectibilizada a constrição de imóvel pertencente à parte executada.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de penhora on-line.

II – DA REMOÇÃO E DEPÓSITO DO MAQUINÁRIO.

Segue aduzindo, a parte credora, a imperiosidade de se proceder à 

remoção e consequente depósito, em seu favor, do maquinário 

anteriormente constrito, pois sua mantença sob a posse direta da parte 

devedora causaria desvalorização, porquanto os executados estariam 

fazendo uso do mesmo.

Com efeito, o art. 840, inciso II, do NCPC, estabelece que os bens móveis 

serão depositados preferencialmente em poder do depositário judicial.

A seu turno, o § 2º do citado dispositivo legal autoriza o depósito dos bens 

penhorados em poder do executado, mas desde que estes sejam de difícil 

remoção e que o exequente anua expressamente.

 Nesse sentido, LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO:

2. Preferencialmente Depositados. O art. 840, CPC, arrola a ordem 

preferencial de depósito. Trata-se de expressa opção de nosso legislador 

infraconstitucional. Só se cogita de burla a essa ordem em casos 

excepcionais. A regra é o depósito em mão de terceiros. Apenas 

excepcionalmente o encargo de depositário recairá sobre o exequente 

(art. 840, § 1.0, CPC) ou sobre o executado (art. 840, III e §2º, CPC) (in 

Novo código de processo civil comentado - Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 793).

A despeito de tais premissas, entendo que a regra prevista no 

mencionado artigo de lei não é absoluta, sendo facultado ao juiz avaliar, no 

caso concreto, quanto à conveniência de os bens permanecerem 

depositados em poder do executado.

Isto porque a lei processual não impede que o credor fique como 

depositário do bem móvel penhorado, apresentando o art. 840 do NCPC 

tão somente uma ordem preferencial. Ao contrário, o encargo pelo 

devedor tem cabimento quando houver expressa anuência do exequente 

ou nos casos de difícil remoção (§ 2º).

 No presente caso, muito embora o maquinário possa ser considerado de 

difícil remoção, é clarividente que seu uso contínuo pelos executados 

causará sobrelevante depreciação. Além disso, é da parte credora a 

preferência no encargo de depositária dos bens, conforme atual 

legislação em vigor (art. 804 do CPC) e malgrado não vedada a 

manutenção dos bens com a parte executada, trata-se de exceção à 

regra e depende da anuência do credor.

Pelo exposto, EXPEÇA-SE MANDADO DE AVALIAÇÃO E REMOÇÃO do 

maquinário penhorado nos autos, devendo o mesmo ser DEPOSITADO em 

favor do credor, o qual DEVERÁ providenciar os meios necessários para 

o transporte de tal.

Por conseguinte, NOMEIO a parte exequente como fiel depositária do 

maquinário constrito.

Após a realização de nova avaliação das máquinas, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem, no prazo legal.

III – DA DECISÃO DE FLS. 349/352v.

Por fim, DETERMINO o integral cumprimento da decisão de fls. 349/352v, 

com a brevidade urgida pelo caso.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32460 Nr: 2576-78.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Eustáquio do Nascimento, Seny 

Marques do Nascimento, Elaine Marques Nascimento, Juilson Marques 

Nascimento, Jenner Marques do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelin - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DO CERRADO (SICREDI CERRADO) em face de 

SEBASTIÃO EUSTÁQUIO DO NASCIMENTO, ambos devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo, por meio do qual 

ajustaram os termos para por fim ao processo, o qual foi regularmente 

homologado (fls. 124/124v).

Decorrido o prazo assinalado no ajuste, a parte exequente foi intimada 

para manifestar acerca do adimplemento da obrigação, contudo, 

manteve-se inerte, embora advertida que seu silêncio seria interpretado 

como aquiescência à extinção do processo (fls. 125).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que já houve a homologação do acordo, bem 

como que o silêncio das partes é intuitivo do total cumprimento do 

pactuado.

Logo, não há motivo para o prosseguimento desta ação.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme pactuado na avença (cláusula 2, última 

parte). Em razão da omissão, as custas e despesas processuais deverão 

ser suportadas igualmente pelas partes (NCPC, art. 90, § 2º).

Por fim, DETERMINO a baixa em eventuais penhoras provenientes destes 

autos, devendo ser expedido o necessário para o cumprimento de tal 

desiderato.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71524 Nr: 515-79.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Aparecida Oliari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Natalício Bertoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Souto Onorio Lazzari - 

OAB:9381/O, Rafaela Posser - OAB:9509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Por conseguinte, DETERMINO a expedição do necessário para que seja 

efetivada a PENHORA e AVALIAÇÃO do referido bem, no limite de 50% 

(cinquenta por cento), nomeando-se a parte executada com fiel 

depositária, nos termos do que dispõe o art. 839 e 840 do 

NCPC.INTIMEM-SE as partes da penhora e avaliação do bem (art. 841, 

NCPC), atentando-se quanto à necessidade de intimar a cônjuge do 

devedor, se casado em regime diverso do de separação de bens.No mais, 

INTIME-SE a parte exequente para que providencie a apresentação da 

matrícula do bem, bem como a averbação da penhora no Cartório de 

Registro de Imóveis, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor 

do ato, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 844 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 2484-95.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficente São Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B, Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister - OAB:OAB/MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Cristina de 

Conceição - OAB:OAB/MG 81.755, Artur Prates de Rezende - 

OAB:269.990/SP, Kátia Regina de Oliveira Rocha - OAB:MG/80.734, 

Marcela Fonseca Aleixo de Rezende - OAB:269.992 SSP/MT, Mário 

de Souza Aguirre - OAB:MG 117.834, Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B
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 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por PATRICIA PEREIRA 

ALVES em face de SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, ambos já 

devidamente qualificados.

Realizada a busca de ativos financeiros nas contas bancárias da 

requerida por meio do sistema BACENJUD, a diligência restou frutífera (fls. 

369/373v).

Ciente da diligência, a devedora realizou o pagamento da dívida mediante 

depósito nos autos (fls. 375/381).

Intimada, a parte exequente postula pelo levantamento do numerário 

depositado nos autos (fls. 384).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, considerando que a parte devedora foi intimada para se 

manifestar sobre a penhora em sua conta bancária e não apresentou 

impugnação, aliado ao fato de que a parte exequente postula pela extinção 

da presente demanda, não há razão para prosseguimento do feito.

Diante do exposto, CONVERTO a penhora on-line em pagamento e 

DETERMINO a transferência dos valores constritos para a conta bancária 

indicada pela parte exequente, eis que estes correspondem ao valor do 

débito até a data em que efetivada a constrição, mediante a expedição de 

alvará de levantamento.

 Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 

do art. 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

No mais, DETERMINO a devolução dos valores depositados nos autos pela 

parte exequente (fls. 378), devendo a própria ser intimada para que, em 

cinco (05) dias, informe os dados bancários necessários à consecução 

de tal mister.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82066 Nr: 1877-48.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floripa Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença complementar proposto por 

FLORIPA FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados.

Procedida à retificação dos cálculos (fls. 81/81v), o executado foi intimado 

para manifestar, contudo quedou-se silente (fls. 82).

Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora às 

fls. 81v.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE, desde logo, a competente REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR, instruindo-a com os documentos necessários.

Derradeiramente, impende assinalar que foi procedida à correção do 

lançamento realizado junto ao Sistema Apolo, haja vista a inconsistência 

apontada pela parte exequente.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 20962 Nr: 3278-29.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Nitsuyosi Nozaki, Francisco Sizuo 

Nozaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Vistos etc.

HSBC BANK BRASIL S/A (BANCO MÚLTIPLO) opôs embargos de 

declaração em face da sentença prolatada às fls. 184/185, ao argumento 

que o juízo foi contraditório na medida em que a ausência de bens 

penhoráveis em nome da parte devedora conduz à suspensão da 

execução, e não sua extinção, aliado ao fato de que sempre diligenciou 

com vistas à satisfazer o crédito perseguido (fls. 186/188).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 189).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É cediço que, de acordo com os alicerces em que se suplanta a estrutura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator de qualquer decisão 

judicial, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça.

 Em síntese, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de 

declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades, 

contradições ou erro material que a redação do texto do provimento 

jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter 

substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, a teor da 

interpretação do art. 1.022 do NCPC.

Ao discorrer a respeito desses requisitos FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO 

JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA esclarecem, de maneira simples e clara, qual 

o entendimento a respeito de cada um destes:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um 

pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes [...]; c) 

ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício 

pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes. A 

decisão é obscura quando ininteligível, quer porque mal redigida, quer 

porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão 

judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem 

embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é 

contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal 

exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a 

decisão. (in Curso de direito processual civil, v. 3. Salvador: Juspodivm, 

2008.p. 177).

Importante mencionar, ainda, que o cabimento dos embargos de 

declaração, na nova sistemática, alcança as mesmas hipóteses elencadas 

no CPC de 1973, incluindo apenas os casos de erro material, já 

amplamente admitido pelos tribunais quando da análise de processos sob 

a vigência do código antigo.

Todavia, não se desconhece que, excepcionalmente, os embargos de 

declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da 

decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se 

perquirir determinado fundamento não abordado no veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção.

 Fixadas tais premissas, constata-se que a parte embargante/exequente 

contradição no decisum prolatado, pois segundo argumenta, sempre 

diligenciou com vistas à satisfação da execução, aliado ao fato que a não 

localização de bens passíveis de penhora não pode ser utilizada como 

justificativa para a extinção do feito.

No entanto, a parte embargante/exequente não se atenta que a extinção, 

tal como pronunciada na espécie, encontra-se fundamentada na normativa 

editada pela Egrégia Corregedora-Geral de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso, a qual autoriza, por meio dos arts. 580 e seguintes da CNGC/MT, 

a extinção da execução em que não tenham sido localizados bens 

penhoráveis e que o credor não tenha envidado esforços para saldar o 

crédito fustigado.

Ora, em simples compulsar dos autos, verifica-se que a parte exequente, 

há muito tempo, deixou de dar o devido impulso à execução, a qual 

avolumava o arquivo provisório deste juízo unicamente em razão da 

indiligência da credora. Além disso, dessume-se que não foram 

formulados requerimentos de medidas efetíveis previamente à prolação da 

sentença extintiva.
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Aliás, flagrantemente incabível o requerimento de penhora on-line 

formulado posteriormente à extinção do feito, o qual, inclusive, demonstra 

a indiligência da parte exequente, na medida em que sequer instrui o pleito 

com memorial atualizado da dívida, embora de trivial sabença a 

essencialidade dos cálculos para fins da perfectibilização da constrição 

postulada (fls. 190/191v).

Neste cenário, sem perder de vista a vexata quaestio trazida pela parte 

embargante, onde pretende a reforma da decisão, tem-se que os 

embargos não merecem prosperar, já que suas insurgências não 

consistem em omissão, contradição, obscuridade ou erro material da 

decisum embargada a ensejar suprimento ou esclarecimento e atribuir o 

almejado efeito infringente.

Diante do exposto, por não restarem demonstradas quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios formulados pela parte embargante/exequente e, por 

conseguinte, MANTENHO incólume a sentença objurgada.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21260 Nr: 3582-28.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Lincoln Carpes Bauermeister, Lincoln 

Araújo Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HSBC BANK BRASIL S/A (BANCO MÚLTIPLO) opôs embargos de 

declaração em face da sentença prolatada às fls. 144/145, ao argumento 

que o juízo foi contraditório na medida em que a ausência de bens 

penhoráveis em nome da parte devedora conduz à suspensão da 

execução, e não sua extinção, aliado ao fato de que sempre diligenciou 

com vistas à satisfazer o crédito perseguido (fls. 148/150v).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 152).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É cediço que, de acordo com os alicerces em que se suplanta a estrutura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator de qualquer decisão 

judicial, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça.

 Em síntese, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de 

declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades, 

contradições ou erro material que a redação do texto do provimento 

jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter 

substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, a teor da 

interpretação do art. 1.022 do NCPC.

Ao discorrer a respeito desses requisitos FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO 

JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA esclarecem, de maneira simples e clara, qual 

o entendimento a respeito de cada um destes:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um 

pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes [...]; c) 

ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício 

pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes. A 

decisão é obscura quando ininteligível, quer porque mal redigida, quer 

porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão 

judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem 

embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é 

contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal 

exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a 

decisão. (in Curso de direito processual civil, v. 3. Salvador: Juspodivm, 

2008.p. 177).

Importante mencionar, ainda, que o cabimento dos embargos de 

declaração, na nova sistemática, alcança as mesmas hipóteses elencadas 

no CPC de 1973, incluindo apenas os casos de erro material, já 

amplamente admitido pelos tribunais quando da análise de processos sob 

a vigência do código antigo.

Todavia, não se desconhece que, excepcionalmente, os embargos de 

declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da 

decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se 

perquirir determinado fundamento não abordado no veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção.

 Fixadas tais premissas, constata-se que a parte embargante/exequente 

contradição no decisum prolatado, pois segundo argumenta, sempre 

diligenciou com vistas à satisfação da execução, aliado ao fato que a não 

localização de bens passíveis de penhora não pode ser utilizada como 

justificativa para a extinção do feito.

No entanto, a parte embargante/exequente não se atenta que a extinção, 

tal como pronunciada na espécie, encontra-se fundamentada na normativa 

editada pela Egrégia Corregedora-Geral de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso, a qual autoriza, por meio dos arts. 580 e seguintes da CNGC/MT, 

a extinção da execução em que não tenham sido localizados bens 

penhoráveis e que o credor não tenha envidado esforços para saldar o 

crédito fustigado.

Ora, em simples compulsar dos autos, verifica-se que a parte exequente, 

há muito tempo, deixou de dar o devido impulso à execução, a qual 

avolumava o arquivo provisório deste juízo unicamente em razão da 

indiligência da credora. Além disso, dessume-se que não foram 

formulados requerimentos de medidas efetíveis previamente à prolação da 

sentença extintiva.

Neste cenário, sem perder de vista a vexata quaestio trazida pela parte 

embargante, onde pretende a reforma da decisão, tem-se que os 

embargos não merecem prosperar, já que suas insurgências não 

consistem em omissão, contradição, obscuridade ou erro material da 

decisum embargada a ensejar suprimento ou esclarecimento e atribuir o 

almejado efeito infringente.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Não obstante, exsurge-se que posteriormente à sentença de extinção a 

parte credora formulou requerimento de penhora de imóvel pertencente a 

um dos executados, fazendo-se, imperiosa, assim, a apreciação do pleito.

II – DO RESTABELECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

Consoante explicitado na sentença extintiva, e nos termos preconizados 

pelo art. 587, da CNGC/MT, encontrados bens passíveis de penhora em 

nome da parte devedora, poderá se requerer a retomada da marcha 

processual por meio de simples petição instruída com a certidão de crédito 

expedida e outros documentos que se entender pertinentes, 

independentemente do recolhimento de novas custas.

No caso dos autos, denota-se que previamente à expedição da respectiva 

certidão de crédito, a parte exequente formulou pedido de penhora de um 

(01) imóvel de propriedade do executado ABRAÃO LINCOLN CARPES 

BAUERMEISTER, requerimento suficiente para restabelecer o tramitar do 

feito (fls. 146/146v).

Deste modo, DEFIRO o pedido de penhora sobre o imóvel de nº 12.463 do 

RGI local, RESTABELECENDO, consequentemente, a marcha processual.

Por consectário lógico, DETERMINO a expedição do necessário para que 

seja efetivada a PENHORA e AVALIAÇÃO do imóvel acima mencionado, 

nomeando-se a parte executada para o encargo de fiel depositária, nos 

termos do que dispõe o art. 839 e 840 do NCPC.

INTIMEM-SE as partes da penhora e avaliação do bem, atentando-se 

quanto à necessidade de intimação do cônjuge do devedor (art. 841, 

NCPC).

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para que providencie a averbação 

da penhora no Cartório de Registro de Imóveis, mediante a apresentação 

de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial, 

nos termos do art. 844 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 2279 Nr: 474-35.2000.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati, Valdir Ariones Pimpinati Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO PERALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5652/MT

 Diante do exposto, haja vista a não localização de bens penhoráveis 

aliada à inércia da parte credora, JULGO EXTINTA a presente execução, 

com fundamento no art. 581, da CNGC/MT.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.Após o trânsito em julgado, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Cartório Distribuidor para o cálculo e anotação das custas processuais, 

honorários advocatícios e demais despesas processuais pendentes de 

satisfação (CNGC/MT, art. 582).Com o retorno do feito à secretaria, 

EXPEÇA-SE a certidão de crédito, na forma do art. 583, da CNGC/MT, 

intimando a parte credora para retirá-la. Em não havendo o 

comparecimento da parte exequente, ARMAZENE a referida certidão em 

local adequado, por 01 (um) ano, consoante preconiza o art. 585, da 

CNGC/MT.Exauridas tais providências, ARQUIVEM-SE os autos, mediante 

o lançamento do andamento processual nº 603 (arquivamento 

definitivo/certidão de crédito expedida) no sistema Apolo.Por fim, 

importante ressaltar que encontrados bens passíveis de penhora em nome 

da parte devedora, a parte exequente poderá requerer a retomada da 

marcha processual por meio de simples petição instruída com a certidão 

de crédito expedida e outros documentos que entender pertinente, 

independentemente do recolhimento de novas custas (CNGC, art. 

587).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11892 Nr: 1263-58.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico que INTIMO a parte exequente para que traga aos autos a prova 

da notificação do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124491 Nr: 3118-52.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Domingos Rodrigues De Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O, henrique alberto faria motta - OAB:113.815, Pedro 

Henrique Bandeira Sousa - OAB:155.834

 INTIMO o advogado Valdir Ariones Pimpinati Júnior, OAB/MT 6145-B, 

acerca da data da perícia designada para o dia 16/04/2020, às 14:00 

horas, com o perito médico Dr. Igor Garcia da Silva - CRM 6003, na Clínica 

Med Center Prime, situada na Rua São Salvador, nº 621-B, Centro, Campo 

Verde-MT, devendo apresentar seu cliente com todos os exames, laudos 

médicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174095 Nr: 1021-74.2020.811.0051

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kepler Weber Industrial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC Company Armazéns Gerais Ltda, Anderson 

Sérgio dos Santos, Antonio César dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordano Klein Lorenzoni - 

OAB:77.763/RS, Maria Cristina Schneider Lucion - OAB:86.848/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências na zona urbana (CHÁCARA DAS UVAS; 

CENTRO), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80542 Nr: 784-50.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado, Azzo's Industria e Comercio Atacadista e 

Varejista de Confecções Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azzo's Industria e Comercio Atacadista e 

Varejista de Confecções Ltda-ME, Valmir Calado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Frederico Barros Calça - 

OAB:GO/23.180, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Frederico Barros Calça 

- OAB:GO/23.180, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.No mais, 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 

3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu favor.III – DA 

RECONVENÇÃO[...]Posto isso, considerando a ausência de recolhimento 

das custas necessárias, DETERMINO O CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO e JULGO EXTINTA a reconvenção, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso I c/c o art. 321, § único e 290, 

todos do novo Código de Processo Civil.Em homenagem ao princípio da 

causalidade e, considerando que a parte reconvinda/requerente 

apresentou contestação à reconvenção,  CONDENO a 

reconvinte/requerida ao pagamento de honorários advocatícios 

equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa dado à 

reconvenção (NCPC, art. 85, § 2º). SEM CUSTAS em razão da 

determinação do cancelamento da distribuição.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80545 Nr: 787-05.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azzo's Industria e Comercio Atacadista e 

Varejista de Confecções Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Frederico Barros Calça 

- OAB:GO/23.180

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.No mais, 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 

3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu 

favor.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE 

a manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC/MT.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati
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 Cod. Proc.: 21563 Nr: 3878-50.2007.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

civil pública de caráter revisional e declaratória de nulidade de cláusulas 

contratuais, tão somente para AFASTAR a cobrança da comissão de 

permanência prevista na segunda Cédula Rural Hipotecária (fls. 138/144), 

mantendo-se as demais cláusulas contratuais conforme pactuadas.Em 

vista da mínima sucumbência da parte ré, nos termos do art. 85, § 2º c/c 

art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.Aliás, convém 

elucidar, neste ponto, que embora não tenham sido recolhidos 

emolumentos judiciais até o presente momento, não há falar-se em 

gratuidade de justiça, notadamente porque sequer houve requerimento 

neste sentido, de sorte que a exigibilidade da condenação ao pagamento 

dos ônus sucumbenciais é medida de rigor.CERTIFIQUE-SE e 

CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, intimando-se para o 

pagamento as partes sucumbentes, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou 

EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-87.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MONTAGNER LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. PRATI CARNES - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000825-87.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FELIPE 

MONTAGNER LOUREIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALBERTO 

DURANTI POLO PASSIVO: S. M. PRATI CARNES - EPP FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-57.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER LUIZ DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000827-57.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VANDER LUIZ DE 

SOUZA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-42.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA SIEROTA (REU)

 

PROCESSO n. 1000828-42.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:PAULO 

SEBASTIAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO BLANK, RICARDO FERREIRA GARCIA POLO PASSIVO: 

CLEUZA SIEROTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000532-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem o pagamento voluntário do réu, intimo o 

autor para dar andamento ao feito e requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001024-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Diante da intimação e ausência de pagamento voluntário pela executada, 

intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias e requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010526-94.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DO DESCONTO COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID PAES NORGREN OAB - SP236011 (ADVOGADO(A))

RAFAEL ENY OAB - SP0324211A (ADVOGADO(A))

 

Diante da penhora infrutífera, intimo a autora para manifestar-se em 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000751-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da ausência de informação quanto ao cumprimento do acordo, 

intimo o autor para manifestar-se e, em caso de descumprimento, requerer 

o que entender pertinente.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002864-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA LOURENCO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002864-91.2019.811.0051 Polo Ativo: ANA LUCIA LOURENÇO DA SILVA 

LIMA Polo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ANA 

LUCIA LOURENÇO DA SILVA LIMA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A objetivando indenização por danos morais em face de inscrição 

indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte 

requerida em peça defensiva, afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada ou que desconhece o débito em 

discussão, não merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua 

defesa juntou contrato assinado pela Autora e documentos pessoais (Id 

29031682), faturas (Id 29031686) e extrato bancário (Id 29031683), 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, 

os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, bem como a 

assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação e 

procuração, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço 

do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé A 

parte autora alega inexistência de relação contratual sendo que contratou 

diretamente com a reclamada, conforme contrato devidamente assinado 

anexo à defesa (Id 29031682), portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 
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e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o 

pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e 

se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos 

autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. 

Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta 

demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito 

indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do 

valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em 

Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo 

Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, 

resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o 

ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer 

a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de 

alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, 

devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida 

nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu 

dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do 

NCPC que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem 

como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado 

que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE BARBOZA VICENTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002112-22.2019.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: DANIELE BARBOSA 

VICENTIN Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado 

Especial, sendo que o presente feito tramita desde 22.08.2019. A parte 

Autora foi devidamente intimada (Id 27389897) para manifestar acerca da 

diligencia negativa do oficial de justiça no prazo legal, permanecendo 

inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da 

certidão juntada aos autos (id 29446734). É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada para 

manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo 

legal, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais 

de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 29446734) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002238-72.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 02.09.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 28816119) para manifestar acerca da diligencia 

negativa do oficial de justiça no prazo de 05 dias, permanecendo inerte e 

nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da certidão 

juntada aos autos (id 29336513). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte Autora foi devidamente intimada para manifestar 

acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo de 05 dias, 

conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 

30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 29336513) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 
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485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002889-07.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002889-07.2019.811.0051 Polo Ativo: TELMA RACHEL CANDIL Polo 

Passivo: SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por TELMA RACHEL 

CANDIL contra SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA objetivando 

cobrança de valores referente aos serviços prestados. Devidamente 

citada (Id 25830565), a parte reclamada não compareceu em audiência, 

conforme consta no termo (id 29284334), bem como não apresentou 

contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito De início, observo que a citação feita por Oficial de 

Justiça (Id 25830565) é suficiente para a regularidade do ato conforme 

artigos 242 e 246, II ambos do Código de Processo Civil, não havendo em 

que se falar em nulidade. Assim, apesar de devidamente citada, conforme 

Citação positivo juntado aos autos (id 25830565), a Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação (id 29284334), porém não 

apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 25830565), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa do contrato de honorários (Id25478824) e 

calculo do débito anexo a inicial. A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a receber do Reclamado referente aos serviços 

prestados que este não efetuou o pagamento devido, ocasião em que 

encontra-se anexo a inicial contrato de honorários advocatícios e calculo 

do débito, representando o montante de R$ 1.017,75, comprovando a 

exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a 

procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada a efetuar o pagamento de R$ 1.017,75 (hum mil e dezessete 

reais e setenta e cinco centavos) referente aos serviços prestados; 2- 

Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDJANE SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002951-47.2019.811.0051 Polo Ativo: NOVA CONCORDIA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Polo Passivo: ELDJANE SILVA DE BRITO 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME em face de ELDJANE SILVA DE BRITO objetivando recebimento de 

valores. Extrai-se dos autos por meio da petição anexa aos autos (Id 

29185136) que a parte autora não possui interesse no prosseguimento da 

ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme requerido pela 

parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que se impõe. 

Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte Autora (id 

29185136) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo Código de 

Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários ante o 

permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDILEIA MENDES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002148-64.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: ALCIDILEIA MENDES DE LIMA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F 

ARTIGOS DOS VESTUARIO LTDA - ME contra ALCIDILEIA MENDES DE 

LIMA objetivando cobrança de valores referente à venda de produtos. 

Devidamente citada (Id 27128583), a parte reclamada não compareceu em 

audiência, conforme consta no termo (id 30363884), bem como não 

apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a 

citação feita por Oficial de Justiça (Id 27128583) é suficiente para a 

regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de 

Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme Citação positivo juntado aos autos (id 

27128583), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 

30363884), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 27128583), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

anexa a inicial (id 22891504) devidamente assinada pela ré. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que os Autores possui um crédito a receber da 

Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota do 

saldo devedor, representando o montante devidamente o valor de R$ 

937,27, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não 

há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, 

com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- 

Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 937,27 (novecentos e 

trinta e sete reais e vinte e sete centavos) referente à compra de produto; 

2- Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 17 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003571-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003571-59.2019.811.0051 Polo Ativo: DONIZETE GOMES DE OLIVEIRA 

Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por DONIZETE GOMES DE OLIVEIRA contra 

TELEFÔNICA BRASIL S.A objetivando recebimento de valores. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 30366410) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 27066162) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não apresentou justificativa em face de sua 

ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte 

interessada, é de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I 

da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 362 de 764



FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 27066162), não compareceu à audiência de conciliação (id 

30366410), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003569-89.2019.811.0051 Polo Ativo: ROSEMY FERREIRA DE SOUZA 

Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por ROSEMY FERREIRA DE SOUZA contra FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMAVI objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de 

conciliação (Id 30363149) que a parte Autora devidamente intimada (id 

27064503) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 27064503), não compareceu à audiência de conciliação (id 

30363149), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001675-15.2018.811.0051 Polo Ativo: PAULO ANDREIS E CIA LTDA Polo 

Passivo: EDMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por PAULO ANDREIS E CIA LTDA contra 

EDMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME objetivando indenização por danos 

morais e declaração de inexistência de débito em face da inscrição de seu 

nome e CPF no SPC. A parte requerida em peça defensiva, afirma à 

legitimidade da cobrança e regularidade na prestação dos serviços 

juntando Nota Fiscal, dados da Autora, pedido e ordem de serviço, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Mérito Findada a instrução, colhido o depoimento da parte 

autora e da parte ré na forma do artigo 385 do Código de Processo Civil, 

ocasião em que se verifica do Termo de Instrução que foi arrolada 02 

testemunhas pela parte autora, vindo-me os autos concluso para 

apreciação do mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento da divida, já que afirma não possuir obrigações a ser 

adimplidas com o Reclamado. Já a reclamada em sua defesa alega que 

houve contratação do serviço juntando nota fiscal assinada, pedido, 

dados da Autora e ordem de serviço (Id 16331630), inclusive com debito 

em aberto no valor de R$ 923,00, comprovando a relação jurídica entre as 

partes, requerendo a condenação ao pedido contraposto. Em audiência de 

instrução foi proporcionado à parte ré esclarecimentos dos fatos, 

afirmando que “Seu Paulo chegou lá pra comprar uma moto; chegou lá e 

gostou da moto, carregou na camionete dele e levou pra fazenda; ficou 15 

dias na fazenda e quebrou a carenagem; falei com ele e me disse pra ver 

quanto ficaria e traz a nota; levei a nota e ele falou pra mim que se quiser 

é a metade; não ficou combinado de fazer teste na moto, pois a moto é de 

cliente e fica na minha loja em consignação; pode fazer test drive na 

quadra;”. Por outro lado, a parte autora em seu depoimento pessoal, 

afirmou que: “prejuízo nenhum; sou vitima de um assalto; peguei uma moto 

na loja dele, a moto estava ruim; fiquei um ou dois dias, a moto não 

funcionava, motor fundiu; ele queria que eu pagasse o conserto de uma 

moto que não era minha; como vou consertar uma moto que não é minha; é 

visível uma tentativa de extorsão; ele pegou a moto de volta;”. Na 

oportunidade, a parte autora arrolou a testemunha Fernando Felisbino 

Ferreira, que compromissado, declarou que: “desse processo eu não sei; 

lá chega a nota, a gente pega e assina a nota; só recebo a nota, recebe 

as documentações; sobre a moto, despesa de processo: não sei;”. Em 

outra testemunha arrolada pela parte autora, o Srº Paulo da Silva, que 

compromissado, declarou que: “sei que o Srº Paulo Andreis pegou a moto 

pra fazer um teste e ficou com ela no final de semana e estava com 

problema e não quis ficar com a moto; a moto foi pra fazenda; A moto foi 

em cima da camionete; a moto estava sem condição de uso; eu estava na 

fazenda; não sei dizer se ficou alguma despesa;”. Diante da dilação 

probatória, verifico que a parte autora não conseguiu demonstrar a 

pré-existência de defeito material na motocicleta que o mesmo pegou no 

estabelecimento do reclamado, pois em seu depoimento pessoal, afirmou 

em audiência que: “prejuízo nenhum;...; peguei uma moto na loja dele, a 

moto estava ruim; fiquei um ou dois dias, a moto não funcionava, motor 

fundiu;”. Deste modo, como o reclamante afirmou pessoalmente que não 

sofreu “prejuízo nenhum”, inclusive moral, pois se trata a presente ação 

de discussão de debito supostamente indevido, entendo que, se ao pegar 

a motocicleta no estabelecimento do reclamado era dever do autor fazer 

uma checagem do veiculo antes de leva-la em seu poder, não o fazendo, 

torna este responsável pelo dano material apontado pelo réu. Por outro 

lado, analisando a oitiva das testemunhas arrolado pelo reclamante, 

verifica-se que a testemunha Fernando Felisbino Ferreira, declarou que: 

“desse processo eu não sei”. Já a testemunha, o Srº Paulo da Silva, 

declarou que: “... A moto foi em cima da camionete;... eu estava na 

fazenda; não sei dizer se ficou alguma despesa;”. Assim, extrai-se das 

oitivas das testemunhas que suas declarações guardam relação fática 

com a versão afirmada pela ré em seu depoimento, ou seja, que a 

motocicleta foi em cima da camionete do reclamante. Nesta esteira, insurge 

dos autos que a nota fiscal assinada pela Srª Ana Flavia, ordem de 

serviço, pedido e dados comerciais juntadas pela Ré, trazem em seu 

conteúdo dados pessoais da parte Autora, com endereço CNPJ, numero 

de telefone e CEP, bem como o valor em aberto dos serviços prestados e 

incluso no sistema de proteção ao crédito. Diante disso, entendo que a 

Nota Fiscal assinada, ordem de serviço, pedido e dados comerciais, 

formam um conjunto cristalino de prova do débito, que neste caso, há de 

ser admitida como meio de prova do serviço prestado pelo Réu e que não 

recebeu, afastando desta forma a possibilidade de atos fraudulentos, 

revelando claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, evidenciando que a Empresa ora Autora utilizou 

dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. Em outro 

giro, verifica-se que a parte reclamada nos autos nº 

8010741-02.2015.811.0051, requereu a desistência do processo em 

audiência de instrução, o que foi acolhido por este Juízo, tendo sido 

sentenciado sem resolução de mérito, porém, cumpre esclarecer, o que 

não é forçoso concluir, que o Autor desistiu do processo naquele 

momento e não requereu a renuncia do crédito, sendo que estes valores 

encontra-se passível de cobrança. A título ilustrativo cito a jurisprudência 

da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 
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13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que a prestação de serviços técnicos ofertados pela Ré é 

falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou aos autos provas 

de inexistência da relação jurídica ou da inexistência do débito. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Pedido Contraposto 

No que tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou 

comprovado pela Ré à exigibilidade, certeza e liquidez do crédito, motivo 

pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em sua 

defesa. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para 

determinar que o reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de 

R$ 923,00 (novecentos e vinte e três reais); Ocorrendo o pagamento 

voluntário, fica o Reclamado no prazo de 05 dias, proceder à retirada do 

nome da reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem 

reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de DireitoVistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento 

voluntário da condenação e concordância do Exequente com o valor 

depositado, EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de 

nova determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-71.2015.8.11.0051
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HENRIQUE HELLSTROM BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MESELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010426-71.2015.811.0051 Polo Ativo: HENRIQUE HELLSTROM BASSO 

Polo Passivo: MARCOS MESELLO Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por HENRIQUE 

HELLSTOM BASSO contra MARCOS MESELLO objetivando restituição de 

valor pago indevidamente. Devidamente citada (Id 26229287), a parte 

reclamada não compareceu em audiência, conforme consta no termo (id 

29032519), porém não apresentou contestação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, 

observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da Reclamada 

é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por terceira 

pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme AR de Citação positivo juntado aos autos 

(id 26229287), o Reclamado não compareceu à audiência de conciliação 

(id 29032519), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que 

até a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De 

tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a 

reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido 

no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito 

de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, 

ressalto que esta presunção é relativa, não importando necessariamente 

em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 26229287), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

fiscal (Id 1295736) e comprovante de transferência (Id 1295739) anexo 

aos autos de valores referente a pagamento do produto adquirido. 

Observa-se que na inicial o autor alega ter pago pelo produto o valor de 

R$ 54.000,00 e ao recebe-lo, verificou que na Nota Fiscal, referido produto 

possuía um valor final de R$ 37.400,00 divididos em 07 parcelas iguais no 

valor de R$ 5.343,00, revelando claramente que pagou o valor de R$ 

15.000,00 há mais pelo produto. Deste modo, a parte ré deve ser 

compelida a restituir o valor recebido há mais pelo produto ofertado ao 

autor, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a ser restituído pelo Reclamado referente à aquisição de 

produto, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota fiscal (Id 

1295736) e comprovante de transferência de valores na conta do réu (Id 

1295739). Portanto, a restituição em dobro dos valores discutido nestes 

autos, é medida que se impõe em virtude da onerosidade excessiva 

praticada pelo reclamado. Assim, outro caminho não há, senão a 

procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 30.000,00 (tinta mil reais) nos termos do 

art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor; 2- Determino que os 

valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil; 3- Determino que a reclamada, efetue 

a devolução da cártula nº 850348 (Id 1295737), em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais). Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 
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J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000812-59.2019.811.0051 Polo Ativo: LUCILAURA RODRIGUES ZAGO 

Polo Passivo: VERDE TRASNPORTES LTDA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por LUCILAURA RODRIGUES ZAGO 

contra VERDE TRANSPORTES LTDA objetivando restituição de valores e 

indenização por danos morais. A parte requerida em peça defensiva 

afirma a inexistência de ilicitude e danos morais, impossibilidade de 

restituição, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Findada a 

instrução, colhido o depoimento da parte autora e da parte ré na forma do 

artigo 385 do Código de Processo Civil, ocasião em que se verifica do 

Termo de Instrução que não foi arrolada testemunha pelas partes, 

vindo-me os autos concluso para apreciação do mérito. Verifica-se dos 

autos que a reclamante se insurge de negativa de restituição pela ré do 

valor de R$ 169,62 referente a compra de 02 passagens com destino a 

Nova Mutum/MT, ocasião em que apresenta as passagens (Id 13703506) 

como meio de prova do pagamento, requerendo a restituição em dobro, 

bem como o dano moral. A reclamada, afirma serem ausente os danos 

morais, requerendo a improcedência da ação, tendo em vista que a autora 

não cumpriu os requisitos mínimos para efeito de restituição. Em audiência 

de instrução foi proporcionado à parte ré esclarecimentos dos fatos, 

afirmando que “todas as agencias nossas são treinadas para fazer o 

atendimento ao cliente; se o cliente desistir da viagem, eles têm até 03 

horas antes para pedir a restituição do valor; se não pedir a restituição 03 

horas antes, não conseguimos liberar aquela poltrona; a poltrona fica 

bloqueada, não desbloqueia mais não, vai ate o fim da viagem; não estou 

sabendo se a autora foi 03 horas antes; se a partir do momento que pediu 

a restituição 03 horas antes... a poltrona é liberada por sistema on-line e 

desbloqueia imediatamente; Está na Lei 11.975/2009”. Por outro lado, a 

parte autora em seu depoimento pessoal, confirmou o ocorrido e os “eu fui 

viajar na frente pra Nova Mutum e minha filha ficou de viajar depois; liguei 

pra ele ir na rodoviária pedir o reembolso e ela chegou 03 horas antes e a 

menina disse que não tinha como devolver; ai a menina que esta lá 

mandou eu procurar meus direitos;” revelando que assiste razão em seu 

pleito. Diante da dilação probatória, verifico que a ré não conseguiu 

demonstrar a inexistência do direito da autora discutida nestes autos, pois 

em seu depoimento pessoal, afirmou em audiência que: “se não pedir a 

restituição 03 horas antes, não conseguimos liberar aquela poltrona;... a 

poltrona é liberada por sistema on-line e desbloqueia imediatamente; Está 

na Lei 11.975/2009;”. Assim, entendo que sendo a ré responsável pela 

restituição do valor de consumidores que não embarque, era seu dever 

efetuar a restituição do valor no prazo legal, inexistindo prazo para a 

desistência do embarque, conforme artigo 2º da Lei 11.795/2009 

informada pela própria ré, ou seja, reza referido artigo que “Antes de 

configurado o embarque, o passageiro terá direito ao reembolso do valor 

pago do bilhete, bastando para tanto a sua simples declaração de 

vontade”. Desta forma, resta claramente demonstrado pelo texto legal que 

não há prazo mínimo a ser respeitado para pedido de desistência e 

restituição, incorrendo a reclamada claramente em falha na prestação de 

seus serviços, restando nítido que o seu depoimento coadunam com os 

documentos anexo a sua defesa e as alegações da parte Autora em sua 

inicial. Ocorre, que a reclamada se limitou em sua defesa acerca do fato 

constitutivo do direito da autora, posto que não juntou nenhum documento 

que comprova de forma exata e plausível se o valor já havia sido 

estornado/restituído a reclamante. Já a reclamante juntou em sua inicial as 

02 passagens devidamente pagas com destino a Nova Mutum, as quais 

não foram utilizada em razão da desistência da viagem. Diante disso, 

verifica-se nitidamente que a Reclamada incorreu em falha na prestação 

de seus serviços, em razão da inversão do ônus da prova e de que 

referida matéria poderia ter sido resolvia no âmbito administrativo. Assim, 

assiste razão à parte autora, devendo a reclamada ser responsabilizada 

pelo ilícito praticado frente a restituição do valor, pois sua conduta é 

absolutamente abusivas, pois exploram seus consumidores em razão dos 

empecilhos colocados aos seus usuários para efeito de restituição, 

demonstrando vantagem manifestamente excessivas, conforme determina 

o artigo 39, V do Código de Defesa do Consumidor. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do 

ônus da prova esta não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, a 

restituição na forma simples dos valores discutido nestes autos, é medida 

que se impõe, tendo em vista que inexiste onerosidade na conduta da ré. II 

– Dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

entendo que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida infringiu a própria Lei que lhe ampara em caso de restituição de 

valores, gerando dano moral a autora, causando-lhes prejuízos. A titulo de 

ilustração, por analogia ao caso, cito entendimento jurisprudencial da 

Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA 

RELATORA PATRÍCIA CENI Recurso Inominado nº . : 

0024275-66.2019.811.0001 - Projudi - CH Origem: Segundo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): SUBMARINO VIAGENS 

Recorrido(s): GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO Juíza Relatora: Patrícia 

Ceni Data do Julgamento: 01/11/2019 E M E N T A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO 

DE PASSAGEM AÉREA REALIZADA NO MESMO DIA DA COMPRA – 

AUTOR QUE ENCAMINHOU EMAILS DE ACORDO COM O SOLICITADO POR 

PREPOSTOS – CANCELAMENTO E REEMBOLSO NÃO REALIZADOS - 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

1. Apesar de buscar a via administrativa solicitando o cancelamento das 

passagens ainda no mesmo dia da aquisição, a parte reclamada não 

procedeu com o cancelamento ou reembolso e tampouco apresentou 

satisfação quanto à impossibilidade de fazê-lo, não prestando sequer 

informações adequadas à consumidora. 2. O dano moral resta 

configurado, notadamente quando é certo que a parte autora buscou a via 

administrativa, contudo, não obteve êxito em sua empreitada, tendo ainda 

que recorrer à via judicial na busca de garantir seus direitos. 3. As 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 366 de 764



alegações da parte recorrente são genéricas e infundadas, sendo certo 

que a parte autora demonstrou ter sofrido dano material no importe de R$ 

4.521,80 (quatro mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), cuja 

devolução lhes são de direito. 4. Quantia indenizatória fixada em R$ 

5.000,00 (Cinco mil Reais) a título de danos morais, de acordo com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo 

diminuição. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. 2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI 

RELATÓRIO Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela reclamada 

SUBMARINO VIAGENS, contra sentença que julgou parcialmente 

procedente os pedidos iniciais da autora GEORGINA GUIMARAES DE 

ARAUJO, nos seguintes termos: “Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de a) CONDENAR 

a empresa reclamada ao pagamento para a parte autora no valor total de 

R$ 4.521,80 (quatro mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), 

referente a diferença do valor a ser reembolsado, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir de 16.05.2018 e juros de mora de 1% 

a.m., da citação; b) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento para 

a parte autora no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

dano moral, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.” Inconformada com o julgamento a parte reclamada interpôs Recurso 

Inominado (mov. 21), alegando em suas razões a inexistência do dever de 

indenizar. Aduziu que o caso se trata de culpa exclusiva de terceiro, 

afirmando que repassou a solicitação de cancelamento e estorno à 

companhia aérea, posto que sua função seria de tão somente 

intermediação. Argumentou ainda quanto à inexistência de danos morais 

indenizáveis, pleiteando ao final a improcedência do pedido, ou, 

alternativamente, a redução do quantum indenizatório, afirmando que este 

fora aplicado em R$ 5.000 (Cinco Mil Reais), em desacordo com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por sua vez, a parte 

autora/recorrida apresentou contrarrazões (mov. 27.1), pleiteando a 

manutenção da sentença objurgada. 3 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA 

PATRÍCIA CENI VOTO Colendos pares; Visando a prolação de um voto 

mais claro, e diante da inexistência de preliminares, passo à análise do 

mérito, por tópicos: DA ALEGAÇÃO QUANTO À EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE E DA TENTATIVA DA RECORRENTE SUBMARINO EM 

SE DESVENCILHAR DO DEVER DE INDENIZAR Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos, motivo pelo 

qual no caso em tela, a empresa Submarino, não pode, portanto, atribuir tal 

responsabilidade exclusiva de terceiros. Destarte, é certo ainda que a 

recorrente Submarino faz parte da cadeia negocial, como a prestadora de 

serviços final, devendo na intermediação da compra e venda de 

passagens , sendo impossível atribuir a responsabilidade somente à 

companhia aérea, conforme pretende a recorrente. Ora, a consumidora 

adquiriu as passagens diretamente com a recorrente, depositando nesta a 

confiança para a prestação dos serviços, e, também na solução de algum 

problema que surgisse, sendo certo que ao não providenciar meios para 

que o cancelamento das passagens e o ressarcimento de valores 

ocorresse, a empresa recorrente cometeu ato ilícito, não tratando a 

autora/recorrida com o respeito que todo e qualquer consumidor merece e 

lhe é de direito, conforme dispõe o CDC, e no caso específico, também a 

resolução 400 da ANAC. Esclareço que certamente não seria 

responsabilidade da recorrente, caso o defeito do serviço discutisse 

algum problema como atraso ou cancelamento de voo, ou até mesmo o 

extravio de bagagem, contudo, no caso dos autos se discute dano moral 

decorrente do não cancelamento e ressarcimento de valores pagos por 

passagens aéreas adquiridas diretamente no sítio eletrônico da 

recorrente. 4 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI Trata-se, portanto, 

de um assunto administrativo que deveria ser resolvido diretamente entre 

a consumidora e a prestadora de serviços, vez que volto a frisar, trata-se 

tão somente da compra e venda de passagens aéreas, contudo, a 

empresa reclamada problematizou ainda mais a questão, ao afirmar que a 

responsabilidade integral seria da companhia aérea. Ora, se a 

consumidora adquiriu as passagens diretamente da recorrente, nada mais 

evidente que qualquer reclamação no tocante à emissão das passagens, 

cancelamento, ou até mesmo problemas relacionados ao faturamento e 

cobrança fossem discutidos diretamente com a operadora que 

comercializou. Assim, quando não atendeu aos chamados da 

consumidora, que foram vários e podem ser aferidos através dos 

documentos carreados nos movimentos 1.6 a 1.16, que instruem a inicial, 

certamente a empresa recorrente cometeu ato ilícito de autoria própria, 

não podendo se valer da alegação de culpa exclusiva de terceiro para 

visando o afastamento de sua responsabilidade. Trata-se, no caso, de 

relação de consumo stricto sensu, onde restou caracterizado o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo os fornecedores por esse 

serviço defeituoso. De mais a mais, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Dito isso, resta evidente pela análise dos autos e pela prova 

produzida, que a compra das passagens aéreas foi realizada através do 

sítio virtual da Recorrente Submarino, tendo ocorrido, portanto a 

participação direta desta ultima na realização do negócio jurídico, não 

havendo o que se falar em exclusão de responsabilidade, que seria 

exclusiva da companhia 5 ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI 

aérea Delta Airlines, cabendo à recorrente indenizar a consumidora pelos 

danos morais e materiais sofridos. Ora, temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos, no caso em 

tela, da Agência de Viagens Submarino, que não pode, portanto, atribuir tal 

responsabilidade a terceiros. Ademais, caso entenda a recorrente 

necessário, que posteriores acertos sejam realizados, vez nada obsta a 

consequente ação de regresso. DO DANO MORAL Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

Requerente. Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a 

conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata 

medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor 

carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser 

beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor 

que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). 

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra 

ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, 

busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se não apenas 

a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica. 6 ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA 

RELATORA PATRÍCIA CENI No caso em apreço, a parte recorrida 

comprovou que foi vítima da má prestação dos serviços da recorrente, 

que apesar de solicitações formalizadas e encaminhadas por e-mail, não 

procedeu com o cancelamento da compra e estorno dos valores conforme 

previsão contratual, , e tampouco prestou qualquer informação eficaz à 

parte consumidora. In casu a parte recorrente não trouxe aos autos 

qualquer comprovação de que tenha atendido a parte autora nos moldes 

previstos no Código de Defesa do Consumidor, restando clarividente que 

não procedeu com o cancelamento de compra das passagens, não 

procedeu com o reembolso dos valores pagos e tampouco demonstrou ter 

buscado esforços no sentido de ao menos informar o consumidor de uma 

forma minimamente digna. Diante disso, tendo restado comprovado o abalo 

moral sofrido pela recorrente, bem como a não entrega do produto, deve 

ser mantida a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o 
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pedido exordial. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

Não se pode perder de vista, no momento da fixação da indenização, a 

potencialidade lesiva do ato, sendo certo que, no caso em comento, se 

trata de dano moral configurado, em que a parte Recorrida foi 

negligenciada pela parte Recorrente. Destarte, ao contrário da alegação 

da parte recorrente, o valor da indenização arbitrada, não perfaz o 

montante de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), mas sim R$ 5.000,00 (Cinco mil 

reais), valor este que guarda relação com os critérios acima, devendo ser 

mantido. 7 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI DOS DANOS 

MATERIAIS É hialino nos autos que o contrato firmado entre as partes 

previa claramente que caso o contratante optasse pela recisão do 

contrato com oito dias ou mais de antecedência da data do início da 

viagem, seria cabível a aplicação de multa no importe de 10%, vejamos: 

(trecho extraído do contrato carreado no mov. 1.17) Desta forma, se 

mostra totalmente cabível o ressarcimento de valores à autora/recorrida, 

sendo permitido tão somente o abatimento dos 10% referente à multa, 

notadamente quando o cancelamento ocorreu em 12/05/2018 e a viagem 

somente ocorreria em 29/05/2018, ou seja, o pedido de cancelamento 

ocorreu com mais de 08 dias de antecedência. Destarte, a recorrente não 

demonstrou por qualquer meio de prova que tenha procedido com a 

devolução dos valores, e, em suas razões recursais. Assim, a sentença 

que condenou a recorrente a restituir ao recorrente a título de danos 

materiais a quantia de R$ 4.521,80 (quatro mil quinhentos e vinte e um 

reais e oitenta centavos) deve ser mantida. CONCLUSÃO Isso posto, 

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença 

objurgada. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Dra. Patrícia Ceni 

Juíza de Direito – Relatora (N.U 24275-66.2019.8.11.0001, 

242756620198110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, 

Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 04/11/2019) Reconhecida a 

existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral 

apresenta grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a 

um aspecto interno da pessoa humana e de natureza inteiramente 

subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas 

quais comumente se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer 

que não entendo ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, 

trata-se a presente de matéria eminentemente civil, sendo certo que as 

penalizações de uma determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma 

penal. Não é por outro motivo que essas mesmas lesões já encontram 

previsão no Código Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas 

quaisquer sanções punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser 

indenizado levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da 

lesão, tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões 

judiciais, que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização 

conforme a causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram 

a própria existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento 

do Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização 

por dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Quanto aos Honorários do advogado dativo nomeada por este 

Juízo, como se sabe, a Defensoria Pública é obrigação do Estado, que 

deve assegurar aos menos favorecidos o sagrado e irrenunciável direito a 

um advogado, cujo profissional deve zelar pelos interesses da parte 

hipossuficiente. Analisando os autos, observo que a advogada dativo da 

parte Reclamante, desempenhou o mister, atuando com presteza e 

responsabilidade, sempre observando os princípios legais e a técnica 

jurídica necessária à função, de forma que deve ser indenizado pelo 

Estado em face do relevante serviço prestado. Assim, outro caminho não 

há, senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) de indenização por danos morais; 2 - Determino que o valor 

da condenação pelo dano moral sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3 - Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 169,62 (cento e sessenta e 

nove reais e sessenta e dois centavos) a titulo de ressarcimento; 3- 

Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. ARBITRO em 

1.000,00 (hum mil reais) os honorários advocatícios a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso a advogada nomeada, com fundamento no art. 22, 

§§ 1º e 3º, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil e 

considerando, ainda, a Tabela de Honorários estabelecida pela Seção da 

Ordem dos Advogados de Mato Grosso, conforme remansoso 

entendimento jurisprudencial (STF, RE 160.483, DJU 27.9.85, p. 166.019 e 

RECrim 103.952, 2ª Turma, em 13.9.85, DJU 4.10.85, p. 17.207). Expeça-se 

certidão. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-76.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JUNIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIA CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001324-76.2017.811.0051 Polo Ativo: LEONARDO JUNIO SILVA Polo 

Passivo: LIRIA CORREA DA SILVA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por LEONARDO JUNIO SILVA contra LIRIA CORREA 

DA SILVA objetivando recebimento de valores. A parte requerida em peça 

defensiva, afirma à ilegitimidade da cobrança em virtude de que o dinheiro 

repassado pelo autor foi a titulo de despesas do lar onde residiam, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Findada a instrução, colhido 

o depoimento da parte autora e da parte ré na forma do artigo 385 do 

Código de Processo Civil, ocasião em que se verifica do Termo de 

Instrução que não foi arrolada testemunhas pelas partes, vindo-me os 

autos concluso para apreciação do mérito. No caso dos autos, 

observa-se que a parte autora alega que teria emprestado o valor de R$ 
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1.200,00 para a reclamada e que esta ficou de fazer o pagamento em 12 

parcelas iguais no valor de R$ 100,00, ocasião em que a ré não cumpriu 

com a suposta obrigação assumida. Já a reclamada em sua defesa afirma 

à ilegitimidade da cobrança em virtude de que o dinheiro repassado pelo 

autor foi a titulo de despesas do lar onde residiam como se casado 

fossem, requerendo a improcedência da ação. Em audiência de instrução 

foi proporcionado à parte ré esclarecimentos dos fatos, afirmando que “a 

gente morou um tempo junto e combinamos de ajudar pagar a despesa de 

casa, primeiro mês nada e segunda vez nada; eu peguei para pagar 

despesa da minha casa; eu queria uma pessoa pra me ajudar, jamais falei 

pra ele morar comigo e que eu ia sustentar; peguei o dinheiro pra pagar 

despesa de casa; ele nunca me deu nada, falei pra ele que o dinheiro era 

pra pagar a despesa de casa; a gente mora junto, mas divide a despesa 

de casa, os 1.200 foram pra cobrir despesa;”. Por outro lado, a parte 

autora em seu depoimento pessoal, afirmou que: “ela me disse, estou 

precisando de ajuda, minha casa é financiada e estou quase perdendo; a 

gente morou junto e sempre ajudei ela; era um relacionamento conturbado; 

afirmo que emprestei o dinheiro”. Diante da dilação probatória, verifico que 

a parte autora demonstrou em audiência a existência do crédito a receber 

da reclamada, pois em seu depoimento pessoal, afirmou em audiência que: 

“afirmo que emprestei o dinheiro”. Por outro lado a parte ré defende em 

seu depoimento que morou junto com o autor, porém, sequer fez prova da 

existência do relacionamento por meio de testemunha ou declaração, 

motivo pelo qual, não há como acolher a tese da reclamada. Assim, 

entendo que parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois não restou 

provado por esta a inexigibilidade do crédito, ocasião em que também 

afirma o conhecimento da divida em seu depoimento pessoal. Ademais, 

verifica-se os documentos, tais como comprovante de saque (Id 

10901541), tentativa de conciliação junto ao CEJUSC, juntadas pelo autor, 

guarda relação com seu depoimento pessoal. Assim, entendo que tais 

documentos encontra-se passível de cobrança, não restando dúvidas de 

que o débito é exigível. Neste passo, firmo entendimento de que o debito é 

exigível, motivo pelo qual não há em que se falar em enriquecimento ilícito 

por parte do reclamante. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil, eis que em sua 

defesa somente afirmou que residiram juntos, porém, não demonstrou de 

modo satisfatória a relaçãopactuada entre ambos. Neste passo, conforme 

determinação legal, a parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois tal 

crédito encontra-se pautado dentro de sua exigibilidade, liquidez e 

certeza. Por outro lado, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a receber da parte Reclamada, conforme extrato de 

saque bancário, que encontra-se anexo a inicial e calculo atualizado do 

débito no valor de R$ 1.200,00, comprovando a exigibilidade do crédito. 

Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) referente ao 

discutido nos autos; 2- Determino que os valores da condenação pelo 

dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o 

evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002214-78.2018.811.0051 Polo Ativo: MARLON FRANCISMAR 

ALBUQUERQUE DE MAGALHÃES Polo Passivo: MARCELO VIEIRA DE 

MORAES - ME Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

MARLON FRANCISMAR ALBUQUERQUE DE MAGALHÃES contra 

MARCELO VIEIRA DE MORAES - ME objetivando indenização por danos 

morais em face de aquisição de produto vencido. A parte requerida em 

peça defensiva, afirma a regularidade na venda de seus produtos, alega 

inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova em virtude da juntada de nota fiscal com código de barras 

iguais não podendo ser utilizado como provas, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 
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culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como exames que 

demonstrasse de forma evidente a intoxicação por parte do alimento 

supostamente ingerido para aferimento do suposto dano causado. Já a 

reclamada fundamenta sua defesa em virtude da juntada de nota fiscal 

com código de barras iguais não podendo ser utilizado como provas, 

requerendo a improcedência da ação. Assim, verifica-se que não restou 

demonstrando o dano suportado pelo Autor em virtude da ausência de 

prova. Extrai-se dos autos que o reclamante junta receita médica, nota 

fiscal (Id 16385740) e foto do produto vencido ainda fechado (Id 

16385844), ou seja, não demonstra que referido produto tenha sido aberto 

para o preparo de sua alimentação. Todavia, verifica-se das fotos anexa 

aos autos pelo reclamante demonstra somente a validade vencida do 

produto adquirido e qualquer situação diferente disso teria como garantia, 

a troca do produto ou a devolução do dinheiro pago, beneficio dados ao 

consumidor, porem, em momento algum, o Autor demonstra que procurou 

pelo estabelecimento para efetuar a troca do produto adquirido. Deste 

modo, entendo que tal situação não é capaz de ensejar a responsabilidade 

civil da ré em virtude da ausência de demonstração de solução do 

impasse junto ao estabelecimento da ré, motivo pelo qual se comprova que 

os fatos ocorridos, deu-se por falta de cautela do próprio consumidor que 

não visualizou a data de vencimento do produto na hora da aquisição. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, vendendo seus produtos e ofertando a troca em 

caso de vicio, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a 

seguir, senão a inaplicabilidade do dispositivo legal do artigo 18, § 6º do 

Código de Defesa do Consumidor, pois o produto não estava vencido, 

aplicando-se o artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o 

Reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do 

CPC, qual seja, o de comprovar o dano moral suportado em face da 

compra do produto. Feitas colocações do conjunto probatório fático, 

entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à 

parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYTON ATOS DE CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000943-34.2018.811.0051 Polo Ativo: KELLYTON ATOS DE CARVALHO 

SANTOS Polo Passivo: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por KELLYTON ATOS DE CARVALHO 

SANTOS contra UNIC EDUCACIONAL LTDA objetivando declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais devido à cobrança 

ilícita e a inclusão indevida aos órgãos de proteção ao crédito. A requerida 

alega que o débito é legítimo, sendo inexistentes os danos morais em face 

da ausência de responsabilidade, descabimento da inversão do ônus da 

prova, afirma que o débito é referente a contraprestação de serviços 

educacionais juntando contrato assinado, extrato financeiro e termo de 

desistência, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Findada a 

instrução, colhido o depoimento da parte autora e da parte ré na forma do 

artigo 385 do Código de Processo Civil, ocasião em que se verifica do 

Termo de Instrução que foi arrolada um informante pela parte autora, 

vindo-me os autos concluso para apreciação do mérito. Verifica-se dos 

autos que a reclamante se insurge de débito indevido em face de ausência 

de reconhecimento da divida junto a instituição de ensino, alegando que é 

inexistente, posto que somente prestou vestibular junto a Ré na data de 13 

de janeiro de 2018, juntando comprovante de pagamento do vestibular, 

processo administrativo junto ao PROCON e termo de desistência. Em 

audiência de instrução foi proporcionado à parte ré esclarecimentos dos 

fatos, afirmando que “fez um contrato da instituição e só no mês de maio 

que fez a desistência formal da matrícula e isto gerou a cobrança; não sei 

informar se ele cursou a faculdade; não sabe informar se faz 

pré-matrícula; não tenho conhecimento se pegou documentos do autor;”. 

Por outro lado, a parte autora em seu depoimento pessoal, confirmou o 

ocorrido e os “fui fazer um vestibular pela faculdade UNIC, após a prova já 

me encaminharam para sala de matricula; não tinha documentos para 

fazer a matricula; voltei pra Campo Verde e fiquei desempregado e não 

tinha como bancar a faculdade; não levei os documentos e não finalizo a 

matricula; depois começaram a mandar as cobranças; não fiz a matricula, 

era só uma pré-matrícula; não cursei nenhum dia de faculdade; fizeram 

assinar o termo de desistência para protocolo da faculdade; revelando 

que assiste razão em seu pleito. Diante da dilação probatória, verifico que 

a ré não conseguiu demonstrar a existência do débito discutido nestes 

autos, pois em seu depoimento pessoal, afirmou em audiência que: “não 

sei informar se ele cursou a faculdade; não sabe informar se faz 

pré-matrícula; não tenho conhecimento se pegou documentos do autor;”. 

Assim, entendo que sendo a ré responsável pela confecção das 

matriculas em sua própria instituição, tem esta o dever de esclarecer e 

demonstrar os fatos como de fato ocorre, não o sabendo, incorre a 

reclamada claramente em falha na prestação de seus serviços, restando 

nítido que o seu depoimento coadunam com os documentos anexo a sua 

defesa e as alegações da parte Autora em sua inicial. Em defesa, a 

reclamada alega que agiu em exercício regular de direito, afirma que o 

débito é referente à contraprestação de serviços educacionais juntando 

contrato assinado, extrato financeiro e termo de desistência, requerendo a 

improcedência da ação. Ocorre, que a reclamada não logrou em 

comprovar os fatos alegados, posto que a Ré não juntou nenhum boleto 

bancário, instrumento de confissão de divida que estivesse assinado pela 

parte Autora ou “prova de frequência da reclamante em aulas ministradas 

pela reclamada” que corroborasse suas alegações e que vincularia o 

acadêmico a instituição de ensino superior, ora autora. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova 

conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, a declaração de 

ilegitimidade do débito atribuído à parte autora bem como a abstenção de 

inserir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA é 

medida que se impõe. II – Dano Moral A possibilidade de indenização dos 
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danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo 

a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

a ausência de prestação de serviço à parte Autora, efetuou cobranças, 

causando constrangimentos e violação a honra. Neste sentido: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA 

RELATORA PATRÍCIA CENI  Recurso Inominado nº : 

0023731-78.2019.811.0001 – LT - PROJUDI Origem: Oitavo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): ELISVALDO MENDES RAMOS 

Recorrido(s): BANCO BRADESCO S/A Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI 

Data do Julgamento: 27/09/2019 EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS INDEVIDAS – SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – SITUAÇÃO QUE 

EXORBITA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – COBRANÇAS REITERADAS QUE 

ESCEPCIONALMENTE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. 

Registre-se, que embora ausente comprovação de inscrição negativa em 

órgão de proteção ao crédito, a situação vivenciada é apta a ensejar 

danos de natureza moral, haja vista não se tratar de mera exigência 

indevida, mas de reiteradas e insistentes cobranças realizadas de forma 

imotivada, o que, exorbita o mero dissabor. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado 

interposto pela parte autora ELISVALDO MENDES RAMOS, contra 

sentença prolatada nos autos do processo 8023731-39.2019.811.0001, a 

qual julgou improcedente os pedidos de danos morais pretendidos pelo 

autor. O autor/recorrente pleiteia a reforma da sentença objurgada para 

julgar procedente o pedido inicial, afirmando que continua a 2 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA 

RELATORA PATRÍCIA CENI receber insistentes ligações da assessoria da 

cobrança do banco reclamado/recorrido, por dívida que afirma não 

possuir. A parte reclamada/recorrida, em sede de contrarrazões pleiteia a 

manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. É o 

relatório. VOTO Visado o proferimento de um voto mais claro, passo à 

análise por tópicos: DAS REITERADAS LIGAÇÕES SOFRIDAS PELO 

AUTOR, QUE EXCEPCIONALMENTE CONFIGURAM DANO MORAL É o 

entendimento deste colegiado que a mera cobrança indevida de valores, 

em regra, não possui o condão de lesar direito de personalidade. Contudo, 

no caso dos autos registre-se, que embora ausente comprovação de 

inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito, entendo que a 

situação vivenciada é apta a ensejar danos de natureza moral, haja vista 

não se tratar de mera exigência indevida, mas de reiteradas e insistentes 

cobranças realizadas de forma imotivada, o que, a meu ver, exorbita o 

mero dissabor. Inclusive, importante ressaltar que nos áudios consta 

expressamente a cobrança por dívida prescrita, referente ao período de 

2007. Assim, não se trata só de cobrança repetitiva, mas sim de cobrança 

por dívida prescrita, o que claramente demonstra a falha na prestação do 

serviço. Outrossim, este mesmo débito já foi declarado indevido em 

processo anterior, o que mais ainda demonstra a incongruência dos atos 

praticados pelos prepostos do recorrido. 3 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA 

PATRÍCIA CENI É inimaginável que todos os anos o autos tenha que 

interpor uma ação para discutir cobranças reiteradas sobre dívidas 

prescrita. Contudo, é um absurdo o banco não cumprir com decisões 

judiciais. Nessa ordem, presentes os requisitos necessários para o 

reconhecimento do dever de indenizar, decorrente da prestação de 

serviço defeituoso (art. 14 do CDC) e inexistindo qualquer causa 

excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC), insurge-se 

forçosa a obrigação da apelante de reparar os danos a que deu ensejo 

(arts. 186 e 927 do Código Civil). No mesmo sentido: DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO 

FRAUDULENTA DE LINHAS TELEFÔNICAS. Fatos que restaram 

incontroversos e concedem o direito à devolução das quantias pagas. 

Cobranças reiteradas e indevidas de valores, inclusive após a prolação da 

r. sentença. DANO MORAL. Configuração. Situação vivenciada pelo autor 

que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. 

Ausência de inscrição do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes que não afasta a responsabilidade da empresa pela falha na 

prestação do serviço, ante o descaso demonstrado com a consumidora e 

a negligência da operadora. Conta em débito automático com valor 

superior ao programado que conduz a abalo na esfera patrimonial e moral. 

Dano presumido. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. SUCUMBÊNCIA. 

Ônus carreado à ré. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida. 

(TJ-SP 10116562520178260071 SP 1011656- 25.2017.8.26.0071, Relator: 

Jairo Oliveira Júnior, Data de Julgamento: 13/09/2017, 15ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2017) 4 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA 

RELATORA PATRÍCIA CENI Saliento que, como forma de exterminar 

qualquer novo processo sobre esse assunto, determino a expedição de 

ofício ao Superintendente do Banco Bradesco, para que proceda a 

exclusão das Cobranças, referentes aos débitos prescritos, no prazo de 

05 dias. Saliento que deverá ainda ser encaminhada ao Ministério Público, 

OAB/MT e Defensoria Pública, cópia da presente para que, em assim 

entendendo, mova ação por dano moral coletivo em relação a tais 

cobranças indevidas, que ocorrem de forma contínua, em desfavor dos 

consumidores. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO No que pertine ao quantum 

indenizatório, é sabido que deve ser arbitrado sempre com moderação, 

segundo o prudente arbítrio do julgador, observando-se as peculiaridades 

do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

levando em consideração o caráter pedagógico-punitivo da medida e à 

recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento ilícito. Nesse 

norte, considerando as circunstâncias presentes nos autos, entendo que 

o valor arbitrado a título de reparação moral deve corresponder à quantia 

de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), quantia esta que se mostra compatível com 

a gravidade do ato lesivo e com as repercussões decorrentes da lesão 

causada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

CONCLUSÃO Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, posto que 

tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a 

sentença de piso, reconhecendo os danos morais sofridos, e fixando 

indenização no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais). Saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - 5 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA 

PATRÍCIA CENI INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do 

recurso. É como voto. Patrícia Ceni Juíza de Direito – Relatora (N.U 

23731-78.2019.8.11.0001, 237317820198110001/2019, PATRICIA CENI, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 

30/09/2019). (Grifei). Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 
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fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. III – Pedido Contraposto 

Quanto ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 

c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se 

enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica 

é admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade e certeza do crédito discutido nestes 

autos em face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido 

pedido encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de 

ser improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade e a certeza do crédito. Assim, caminho outro não há senão 

o da procedência do pedido inicial. IV- Dispositivo Por tais considerações, 

com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no SPC 

e SERASA; 4- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Torno 

Definitiva a Liminar anteriormente concedida; Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003272-82.2019.811.0051 Polo Ativo: MARILEIDE SOUSA ALVES DE 

CAMARGO EIRELI - ME Polo Passivo: ATACADÃO S.A Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARILEIDE 

SOUSA ALVES DE CAMARGO EIRELI - ME contra ATACADÃO S.A 

objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de conciliação (Id 

30106217) que a parte Autora devidamente intimada (id 26446784) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o lapso 

temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a 

extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 26446784), não compareceu à audiência de conciliação (Id 

30106217), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE; Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003130-78.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: CRISTIANE CARVALHO DA SILVA Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELZO 

RODRIGUES GARCIA - ME contra CRISTIANE CARVALHO DA SILVA 

objetivando cobrança de valores referente à venda de produtos. 

Devidamente citada (Id 26963293), a parte reclamada não compareceu em 

audiência, conforme consta no termo (id 30030178), bem como não 

apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a 

citação feita por Oficial de Justiça (Id 26963293) é suficiente para a 

regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de 

Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme Citação positivo juntado aos autos (id 

26963293), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 

30030178), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 26963293), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

anexa a inicial (id 27071785) devidamente assinada pela ré. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da 

Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota do 

saldo devedor, representando o montante devidamente o valor de R$ 

945,94, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não 

há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, 

com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- 

Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 945,94 (novecentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referente à compra 

de produto; 2- Determino que os valores da condenação pelo dano 

material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento 

danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, 

devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003144-62.2019.811.0051 Polo Ativo: CELSO PAIM DA SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: ALCIDILEIA MENDES DE LIMA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME contra ALCIDILEIA MENDES DE 

LIMA objetivando cobrança de valores referente à venda de produtos. 

Devidamente citada (Id 26282512), a parte reclamada não compareceu em 

audiência, conforme consta no termo (id 30035506), bem como não 

apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a 

citação feita por Oficial de Justiça (Id 26282512) é suficiente para a 

regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de 

Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme Citação positivo juntado aos autos (id 

26282512), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 

30032506), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 26282512), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

anexa a inicial (id 26098567) devidamente assinada pela ré. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da 

Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota do 

saldo devedor, representando o montante devidamente o valor de R$ 

956,73, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não 

há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, 

com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- 

Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 956,73 (novecentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) referente à compra de 
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produto; 2- Determino que os valores da condenação pelo dano material 

sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003154-09.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KELLY SANTOS DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003154-09.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: ALINE KELLY SANTOS DE ALBUQUERQUE Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELZO 

RODRIGUES GARCIA - ME contra ALINE KELLY SANTOS DE 

ALBUQUERQUE objetivando cobrança de valores. Devidamente citada (Id 

26647542), a parte reclamada não compareceu em audiência, conforme 

consta no termo (id 30081504), porém não apresentou contestação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito De início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço 

da Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida 

por terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: 

“Enunciado 5: A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor.” Assim, apesar de devidamente citada, conforme AR de 

Citação positivo juntado aos autos (id 26647542), o Reclamado não 

compareceu à audiência de conciliação (id 30081504), porém não 

apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 26647542), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa das notas anexa a inicial devidamente 

assinada pela ré (Id 26101678). A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a receber da Reclamada referente a venda de produtos 

que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se 

anexo a inicial, a nota promissória devidamente assinada, demonstrando a 

existência da divida no valor de R$ 1.169,87, comprovando a exigibilidade 

do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 1.169,87 (hum mil cento e sessenta e nove reais e 

oitenta e sete centavos) referente a venda de produtos; 2- Determino que 

os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-43.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ALBERTO DE SOUZA GOMES (REU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000136-43.2020.811.0051 Polo Ativo: CELIA MARIA DELGADO ANDRE - 

ME Polo Passivo: CLAYTON ALBERTO DE SOUZA GOMES Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CELIA MARIA 

DELGADO ANDRE - ME contra CLAYTON ALBERTO DE SOUZA GOMES 

objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de conciliação (Id 

30042273) que a parte Autora devidamente intimada (id 28304735) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o lapso 

temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a 

extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 
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Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 28304735), não compareceu à audiência de conciliação (Id 

30042273), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE; Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de 

março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002904-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE OLIVEIRA LUIZ BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002904-73.2019.811.0051 Polo Ativo: CLARICE OLIVEIRA LUIZ BATISTA 

Polo Passivo: BANCO ITAUCARD S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLARICE 

OLIVEIRA LUIZ BATISTA contra BANCO ITAUCARD S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de necessidade de comparecimento 

pessoal, incompetência do Juizado Especial Cível, ausência pretensão 

resistida, no mérito, alega exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, afirma serem inexistente os danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares em relação a 

ausência de pretensão resistida e comparecimento pessoal da parte, se 

confunde com o mérito e com ele serão analisadas, restando prejudicada 

a preliminar suscitada. No que tange a preliminar de incompetência do 

juizado especial não merece prosperar, tendo em vista que foram juntado 

aos autos documentos suficientes para a identificação dos pedidos da 

parte autora, restando claro a desnecessidade de realização de perícia, 

conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a 

preliminar suscitada pela Ré. Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito 

Extrai-se que a parte reclamada em sua defesa, que esta alega a 

necessidade de comparecimento pessoal da parte autora, porém no 

presente caso, há de ser desnecessário a dilação probatória em face das 

provas documentais carreada aos autos pelas partes, motivo pelo qual há 

de ser indeferido o pedido formulado e o processo encontra-se apto a 

prolação da sentença, conforme artigo 355, I do Código de Processo Civil 

A titulo ilustrativo, cito o entendimento da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DEVER 

DO MAGISTRADO EM JULGAR A LIDE ANTECIPADAMENTE. Não há que se 

falar em cerceamento de defesa, visto que a audiência de instrução 

somente pode ser realizada para provar fatos que não são provados com 

provas documentais, que é o caso dos autos, sendo dever do magistrado 

julgar o feito no estado em que se encontra. Rejeitada a preliminar. 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – 

PLEITO DE DANO MORAL. Versa a presente demanda sobre pleito de 

indenização por danos morais ante a demora no conserto do veículo e má 

prestação de serviço pela requerida. Analisando todos os documentos 

acostados, verifico que não ficou demonstrada a falha da requerida. 

Passo a discorrer sobre os principais pontos que merecem atenção. A 

promessa de peças novas se deu pela seguradora, e não pela requerida, 

portanto, diversos fatos narrados na Inicial, que geraram expectativa no 

autor, não são responsabilidade da recorrida. Foi demonstrado na peça de 

Contestação, mov. 13, que a empresa necessitaria de 25 dias para 

concluir os reparos no veículo, sendo o conserto aprovado pela 

seguradora em 24/04/2015. Ademais, conforme afirmado em Contestação: 

“De mais a mais, como dito em linhas anteriores, impossível se atestar que 

os reparos consequentes ao anteriormente realizado de fato não foram 

originários da própria condição de uso do veículo pelo Requerente, bem 

como da condição do próprio bem, já que, a bem da verdade, trata-se de 

veículo já com um certo tempo de uso.” Recurso Inominado nº.: 

0021929-13.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória 

Recorrente(s): VANDERLEI KENNEDY SCARABELLI FILHO DE OLIVEIRA 

Recorrido(s): AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - EPP Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

20/08/2018 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 2 Pelas fotos do veículo, bem como pelos orçamentos 

acostados, verifica-se que o carro estava em condições críticas após o 
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acidente, sendo necessários inúmeros reparos. Vejamos: Outra 

observação que é importante pontuar é sobre os documentos e as 

inúmeras fotos com observações alegando a má prestação de serviços 

da requerida, em processo nos Juizados Especiais. Pelos princípios da 

Simplicidade e Celeridade, não é admitida prova complexa e perícias. É 

sabido que em processos como esse é necessário laudo oficial para 

demonstrar com segurança ao julgador se os fatos narrados merecem 

acolhimento ou não. Pelo exposto, nego provimento ao recurso aviado e 

mantenho a sentença de 1° grau nos seus ulteriores termos. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a 

parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes 

do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC, diante da gratuidade anteriormente 

concedida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 219291320178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Deste modo, 

embasado na jurisprudência e na legislação processual civil, entendo que 

não há em que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento 

antecipado da lide, ocasião em que passo analise do mérito. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou áudio (Id 29531957) e faturas (Id 

29531958) referente ao cartão de crédito “nº 6370.95xx.xxxx.3648”, 

comprovando a relação jurídica entre as partes, bem como débito em 

aberto. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, sendo que nas faturas trazida aos autos consta 

o mesmo domicilio e endereço da Autora, qual seja, a “Rua João Pessoa, 

nº 134, Comarca de Campo Verde”, afastando desta forma qualquer 

hipótese de contratação fraudulenta, comprovando claramente que a 

reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, entendo que a parte 

autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo 

que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 
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determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO CIDADE ALTA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DAVID RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001481-15.2018.811.0051 Polo Ativo: AUTO POSTO CIDADE ALTA LTDA 

Polo Passivo: RAFAELA DAVID RIBEIRO Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição anexa aos autos (Id 30245428), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2019. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-17.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA SENGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003147-17.2019.811.0051 Polo Ativo: CELSO PAIM DA SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: ELAINE APARECIDA SENGER Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME contra ELAINE APARECIDA 

SENGER objetivando cobrança de valores referente à venda de produtos. 

Devidamente citada (Id 26437624), a parte reclamada não compareceu em 

audiência, conforme consta no termo (id 30040037), bem como não 

apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a 

citação feita por Oficial de Justiça (Id 26437624) é suficiente para a 

regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de 

Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme Citação positivo juntado aos autos (id 

26437624), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 

30040037), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 26437624), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

anexa a inicial (id 27072625) devidamente assinada pela ré. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da 

Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota do 

saldo devedor, representando o montante devidamente o valor de R$ 

636,26, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não 

há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, 

com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- 

Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 636,26 (seiscentos e 

vinte e três reais e vinte e seis centavos) referente à compra de produto; 

2- Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-63.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))
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EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE FRANQUILINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003131-63.2019.811.0051 Polo Ativo: ELZO RODRIGUES GARCIA - ME 

Polo Passivo: CLEIDE FRANQUILINO Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELZO 

RODRIGUES GARCIA - ME contra CLEIDE FRANQUILINO objetivando 

cobrança de valores referente à venda de produtos. Devidamente citada 

(Id 27690912), a parte reclamada não compareceu em audiência, 

conforme consta no termo (id 30030795), bem como não apresentou 

contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito De início, observo que a citação feita por Oficial de 

Justiça (Id 27690912) é suficiente para a regularidade do ato conforme 

artigos 242 e 246, II ambos do Código de Processo Civil, não havendo em 

que se falar em nulidade. Assim, apesar de devidamente citada, conforme 

Citação positivo juntado aos autos (id 27690912), a Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação (id 30030795), porém não 

apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 27690912), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa da nota anexa a inicial (id 27072625) 

devidamente assinada pela ré. A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a receber da Reclamada referente à venda de produtos 

que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se 

anexo a inicial a nota do saldo devedor, representando o montante 

devidamente o valor de R$ 908,72, comprovando a exigibilidade do crédito. 

Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o 

pagamento de R$ 908,72 (novecentos e oito reais e setenta e dois 

centavos) referente à compra de produto; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-17.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA SANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010104-17.2016.811.0051 Polo Ativo: MARIA PEREIRA SANDES DA 

SILVA Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE CAMPO 

VERDE Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. MARIA PEREIRA 

SANDES DA SILVA, através da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO propôs AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, ambos qualificados nos autos. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 28.01.2016. A parte Autora foi devidamente intimada para 

prosseguimento no feito (Id 22134196), permanecendo inerte e nada se 

manifestando até a presente data. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte autora foi devidamente intimada para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 10 dias acerca da certidão negativa 

do Oficial de Justiça (Id 21962326), permanecendo inerte. Diante disso, o 

feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem manifestação da 

parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida 

que se impõe, ante o abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 22134196) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

16 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS DE 

COMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000510-30.2018.811.0051 Polo Ativo: LINDAURA DA SILVA MACEDO 

Polo Passivo: EMTEC – EMPRESA DE TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS 

DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por LINDAURA DA SILVA MACEDO 

contra EMTEC – EMPRESA DE TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS DE 

COMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - ME objetivando indenização por 

danos morais e rescisão contratual. A parte requerida em peça defensiva 

afirma exercício regular de direito, regularidade na prestação dos 

serviços, defende a inexistência de danos morais, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito 

Findada a instrução, colhido o depoimento da parte autora e da parte ré na 

forma do artigo 385 do Código de Processo Civil, ocasião em que se 

verifica do Termo de Instrução que foi arrolada uma testemunha pela parte 

ré, vindo-me os autos concluso para apreciação do mérito. Verifica-se 

dos autos que a reclamante afirma que efetuou a contratação do plano de 

internet denominado “INTERNET DE FIBRA OTICA DE 5MB” na data de 17 

de abril de 2018, ocasião em que os técnicos da reclamada cortaram os 

fios da TV e câmera, ficando de retornar no mesmo dia para conclusão da 

instalação e não retornaram, motivo pelo qual requer a rescisão contratual 

e indenização por danos morais. A reclamada alega em sua defesa a 

inexistência de danos morais, informando a inexistência de falha na 

prestação dos serviços em face da regularidade na contratação e 

instalação do produto e serviço, requerendo a improcedência da ação. Em 

audiência de instrução foi proporcionado à parte ré esclarecimentos dos 

fatos, afirmando que “no ano passado os cliente que possuía internet a 

radio migrou para fibra; foi o caso dela, que o pessoal foi instalar e retirou 

o equipamento de rádio; só que este não era o procedimento, a equipe de 

instalar a fibra era somente de instalar a fibra e após ia outra equipe retirar 

o equipamento de rádio; entrou em contato com a autora e houve 

tentativas para concluir o serviço; fomos no domingo, porque naquela 

época estávamos com a demanda muito grande; quando a gente 

conseguiu contato, eles não quis mais o serviço; o prazo é de 20 dias 

para instalação da internet; não sei afirmar porque não fizeram na hora a 

instalação dela”. Por outro lado, a parte autora em seu depoimento 

pessoal, confirmou o ocorrido e os “foi contratado empresa para instalar 

fibra ótica; eles vieram vamos desmanchar a parte de fora e de tarde a 

gente vem para fazer a parte interna; eles não foram na quinta, quando eu 

estava em Poxoréu, eles foram domingo e me ligaram para terminar o 

serviço interno; combinaram de retornar na segunda feira e eles não 

foram; ai contratamos outra empresa e eles fizeram o serviço, pois o 

sistema de segurança estava desligado; liguei e avisei que meu marido 

trabalha com serviço de risco, trabalha no banco com dinheiro e já 

havíamos passado por assalto; não vi eles cortando os cabos, pois não 

acompanhei o serviço deles, mas foram eles; revelando que assiste razão 

em seu pleito. Em oitiva, a testemunha arrolada pela parte ré, a Srº 

Sebastião Antônio Sofiati Filho, “declarou que: a minha parte é comandar 

as equipes; não acompanhei o serviço que foi executado na residência da 

Srª Lindaura; Como é feito em dois processos de instalação, nem sempre 

faz no mesmo dia e como tem serviço na frente, ela vai pela ordem; Diante 

da dilação probatória, verifico que a ré não conseguiu demonstrar a 

inexistência do direito da parte autora, pois a testemunha arrolada por 

esta, embora seja responsável pela equipe técnica, afirmou em audiência 

que: “não acompanhei o serviço que foi executado na residência da Srª 

Lindaura”. Assim, entendo que sendo a testemunha responsável pela 

equipe técnica, possuía o dever de fiscalizar a execução dos serviços 

feitos pelos técnicos, não o fazendo, incorre a reclamada em falha na 

prestação de seus serviços, restando nítido que a prova testemunhal 

coadunam com os documentos anexo a sua defesa e inicial da Autora. Por 

outro lado, a parte autora junta documentos em sua inicial que evidenciam 

os cortes feitos nos fios que ligam a TV e sistema de segurança de sua 

residência, fazendo prova de suas alegações (Id 13207544). Deste modo, 

verifica-se que a reclamada não logrou em comprovar os fatos alegados 

em relação à instalação da internet contratada pela autora. Por outro lado, 

a sua defesa não demonstra de forma clara o modo de fornecimento de 

seu produto e serviço no tocante à instalação de serviço de internet, 

conforme artigo 6º, III da Lei 8.078/90. Assim, entendo que não restou 

comprovado pela Ré a instalação do serviço de internet de fibra ótica de 5 

MB em face do pedido requisitado pela Autora em tempo hábil, ocasião em 

que se verifica no depoimento da parte autora que esta teve que contratar 

outra empresa para concluir o serviço, ultrapassando o presente caso de 

meros aborrecimentos. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova conforme autoriza o artigo 

6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte hipossuficiente no processo, ou 

seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou 

modificativo do direito da Autora em face da funcionalidade do serviço de 

internet. Ressalta-se que cabia à ré proceder à juntada de documentação 

hábil a comprovar o alegado, e não o fazendo no prazo legal deve arcar 

com o ônus na forma do artigo 14, § 1º, I do Código de Defesa do 

Consumidor. Portanto, há de se considerar irregular a instalação de 

serviço de internet, devendo ser rescindindo o contrato de prestação de 

serviço. II – Dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais 

é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta 

Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a 

indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o 

Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação 

jurídica mantida entre as partes de natureza consumerista, a 

responsabilidade civil na hipótese em julgamento é objetiva, uma vez que 

as atividades comerciais e bancárias estão incluídas no conceito de 

serviço, prescindindo, portanto, da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 

2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de indenizar na 

responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença cumulativa de 

apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a conduta ilícita 

representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) o nexo de 

causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, entendo que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida não 

instalou o serviço contratado em tempo hábil e ainda causou prejuízo a 

parte autora efetuando o corte nos fios da TV e câmera de segurança, 

demonstrando claramente que houve falha na prestação de seus serviços 

pois não retornou a residência da autora para concluir a instalação 

contratada, causando-lhes prejuízos. A titulo de ilustração, cito 

entendimento jurisprudencial da Egrégia Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado Nº 

0056336-19.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente: Sky Brasil Serviços Ltda. Recorrido: Levi Salies 

Filho EMENTA RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO POR ASSINATURA. 

AUSÊNCIA DE SINAL E VÍCIOS NOS EQUIPAMENTOS. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A falha na prestação do serviço acarreta dano extrapatrimonial 

ao consumidor, que se vê privado de utilizar o serviço que contratou e 

pelo qual pagou, mormente porque houve reiteradas tentativas de solução 

extrajudicial, sendo todas infrutíferas. No presente caso, restou 

demonstrado que houve a solicitação por parte do consumidor no sentido 

de que fossem trocados seus equipamentos por estes serem muito 

antigos e terem apresentado vícios, porém os problemas não foram 

solucionados, mesmo diante das várias solicitações de visita técnica. 

Deve ser mantido o valor da indenização que atende aos parâmetros da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. VOTO Egrégia 

Turma: Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. O 

douto magistrado que prolatou a sentença examinou com percuciência as 

provas constantes dos autos e aplicou o direito com justeza, razão pela 

qual a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Para 

melhor compreensão, transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) 

Com efeito, pela análise documental trazida aos autos, é possivelmente 

perceber a má-fé da reclamada em negar, peremptoriamente, a prestação 

de um serviço com eficiência, porquanto a parte autora acurou-se em 

demonstrar que desde 2015 vem solicitando a presença de um técnico 

paras trocar os controles remotos, uma vez que quando da assinatura do 

contrato o autor teve direito a dois pontos. Entretanto, em janeiro de 2015 

o autor solicitou a assistência técnica inicialmente para trocar os controles 

remotos, uma vez que quando da assinatura do plano em 2008 teve direito 

a dois pontos e dois controles remotos. Ocorre que a parte programou a 

visita técnica na residência do autor em 07/05/2015, porém, não apareceu. 

Ora, se o reclamado utiliza como um dos fatores atrativos ao consumidor a 

contratação de empresa, até então, idônea na regular prestação do 

serviço, ou seja, de forma rápida, a sua demora excessiva que impede o 
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reclamante de utilizar o serviço já pago, cria, sim, danos morais uma vez 

que ocasiona constrangimentos indevidos e pagamentos sem fruição. 

Ademais, diversas foram às tentativas do reclamante em ver solucionado 

o seu problema, conforme protocolos de atendimento de números 

15930846614; 15931136653; 15931242474, referentes aos pedidos de 

solicitação da presença do técnico. Todo esse desgaste suportado pelo 

reclamante, até o dia de hoje, vem corroborar o descaso pelo qual a 

reclamada se utiliza para se relacionar com seus consumidores. Sendo 

assim, agiu a reclamada de má-fé, em nítida conduta ilícita e contrária aos 

ideais principiológicos do CDC. No tocante ao dano moral, este surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que não lhe 

era exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O 

simples desgosto em razão de acontecimentos corriqueiros, seja por 

circunstância interna ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a 

pretensa reparação Neste diapasão, o reclamante sofreu com o 

comportamento incompatível da reclamada em se abster de prestar 

devidamente o serviço, interrompendo o sinal da TV por assinatura 

(ficando muitas vezes sem imagens), mesmo que a contraprestação 

devida encontrava-se devidamente adimplida. (...) Quanto ao precium 

doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de acarretar o 

pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição do valor 

indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, senão o 

genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se 

tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código 

Civil. Assim comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito 

pela reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica do reclamante e do 

reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: ?O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido? (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do reclamante em face da 

reclamada, nos termos do art. 487, I do CPC, para condená-lo a pagar a 

quantia a título de dano moral o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), 

acrescida de juros moratórios de 1%, ao mês, a partir da citação, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, bem como 

determinar que a reclamada realize a manutenção dos equipamentos de 

transmissão da TV por assinatura contratada pelo reclamante, nos moldes 

do plano contratado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena diária de R$ 

100,00 (cem reais). Acrescento que o recorrido é cliente da recorrente 

desde outubro de 2008, razão pela qual a solicitação de substituição dos 

aparelhos que apresentaram problemas, evidentemente pelo seu tempo de 

uso, se fez necessária na ocasião do pedido. Tendo a recorrente 

agendado por várias vezes a visita técnica e não cumprido a sua 

obrigação, restou configurada a falha na prestação dos seus serviços, 

caracterizando deste modo o dano moral, conforme explanado pelo juízo 

singular. O valor da indenização atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, e está em consonância com precedentes desta Turma 

Recursal, sendo desnecessário transcrevê-los. Ante o exposto, nego 

provimento ao recurso. Arcará a recorrente com os honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. É como voto. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 563361920158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado 

em 19/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016). Reconhecida a existência 

do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta 

grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto 

interno da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar 

de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente 

se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo 

ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente 

de matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, outro caminho não há, senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, e em consonância 

com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos 

morais; 2 - Determino que o valor da condenação pelo dano moral sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3 – Declaro a rescisão contratual em 

nome e CPF da reclamante discutido nestes autos; Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003266-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003266-75.2019.811.0051 Polo Ativo: PRISCILA DA SILVA ROCHA Polo 

Passivo: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por PRISCILA DA SILVA ROCHA contra 

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 
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de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva alega exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, afirma serem inexistente os danos morais em 

virtude da existência da divida, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que referido débito é indevido, pois desconhece a 

existência da divida, juntando certidão do SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito em face da regularidade na contratação e aquisição de produtos, 

afirma serem inexistentes os danos morais em virtude da existência do 

débito e que agiu no exercício regular de direito, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação, juntando nota fiscal. Apesar de sedutores os 

argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da 

legalidade do débito, juntando apenas nota fiscal em nome da autora, 

porém, referido documento não demonstra de modo eficaz o recebimento 

do produto pela reclamante, motivo pela qual resta demonstrado a ilicitude 

do ato praticado pela ré. Entendo que reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito era exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que caberia a 

parte reclamada fazer prova da aquisição e entrega dos produtos que 

esta alega ter a autora adquirido, ou seja, poderia ter trazido aos autos o 

comprovante de entrega da referida mercadoria, o que por si só 

demonstraria a existência de relação consumerista entre as partes. 

Portanto, inexiste prova da exigibilidade do débito, restando prejudicado o 

meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante o pagamento da divida, efetuou cobranças, inclusive 

com inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção 

ao Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, 

necessitava de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que 

lhe poderia ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu 

cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa de incidência única no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 
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o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003265-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAM PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003265-90.2019.811.0051 Polo Ativo: CRISTOVAM PEREIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CRISTOVAM 

PEREIRA DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, ausência de consulta 

extraída junto aos órgãos competente e falta de interesse de agir, no 

mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé 

e ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois desconhece a 

origem do débito com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível tendo em vista a regularidade na contratação, em virtude da 

habilitação de plano referente à linha celular nº 66-99963-1111, afirmando 

serem inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício 

regular de direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova. Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não 

trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era 

realmente era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de 

proteção ao credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de 

comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A 

reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é 

exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas 

assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, 

tendo em vista que as telas sistêmicas e faturas anexo a defesa não faz 

prova da exigibilidade e certeza do crédito, restando comprovado sua 

conduta ilícita. Deste modo, entendo que as telas sistêmicas em anexo aos 

autos pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova 

da regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do 

sistema da Requerida deve apresentar dados pessoais completo do 

contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e 

RG, números de celular e número do contrato de prestação do serviço. 

Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos 

autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de contrato 

devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação consumerista 

entre as partes envolvidas na lide, já que a Requerida alega somente que 

“houve habilitação de plano”, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 
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a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Pedido Contraposto 

Quanto ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 

c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se 

enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica 

é admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. V – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte 

reclamada requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com 

efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido 

inicial. VI – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da 

parte autora; 5- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 6- 

Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no 

prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes 

autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003190-51.2019.811.0051 Polo Ativo: CELSO PAIM DA SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: TAMIRES SALVAGNINI DO COUTO Vistos em 

correição. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico da petição anexa aos autos (Id 

30185158), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

obrigações e aplicação da multa. Diante disso, presente os requisitos 

legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do mérito é 

medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO 

e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo 

celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002803-36.2019.811.0051 Polo Ativo: VILMA TEIXEIRA DE MIRANDA DA 

SILVA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VILMA TEIXEIRA 

DE MIRANDA DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito em 

face da inscrição de seu nome e CPF no SPC. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de ausência de prova mínima, ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação e impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e 

regularidade na contratação juntando tela sistêmica, faturas, documentos 

pessoais e contrato assinado, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 
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relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte 

Autora em peça impugnatória, requereu a declaração de incompetência do 

Juizado Especial para o julgamento da lide em face da necessidade de 

pericia grafotécnica (Id 29261132), porém no presente caso, necessário 

se faz analise minuciosa do mérito para verificar existência ou não de 

litigância de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido o 

pedido formulado em virtude das provas carreadas aos autos pela Ré, 

conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da 

Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

do serviço pós pagos do plano “VIVO CONTROLE 1GB – 25 MINUTOS” 

referente a linha celular 066-9607-4705, juntando telas sistêmicas com 

dados pessoais da parte Autora, documentos pessoais e contrato 

assinado (Id 28991490), faturas (Id 2893091), tela com histórico de 

pagamento e debito em aberto no valor de R$ 307,45, comprovando a 

relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, o contrato, 

documentos pessoais e as telas sistêmicas juntadas pela Ré trazem em 

seu conteúdo dados pessoais da Autora, com endereço e CEP, bem como 

o valor em aberto da referida linha celular cancelada. Assim, entendo que 

a tela sistêmica, neste caso, há de ser admitida como meio de prova da 

contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição 

fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço 

da reclamada ao reclamante, evidenciando que o Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. Em outro giro, 

os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração anexo a inicial e termo de 

conciliação, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. IV – Litigância de Má-Fé A parte autora alega inexistência de 

relação contratual sendo que contratou diretamente com a reclamada, 

conforme contrato devidamente assinado e documentos pessoais anexo a 

defesa (Id 28991490), portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito. A titulo ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, o 

pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e 

se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos 

autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. 

Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta 

demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito 

indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do 

valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em 

Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo 

Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, 

resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o 

ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer 

a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de 

alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir 
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objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, 

devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida 

nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu 

dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do 

NCPC que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE pedido de litigância de má-fé e 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem 

como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado 

que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor de R$ 307,45 (trezentos e sete reais e 

quarenta e cinco centavos); Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Portaria

PORTARIA N. 12/2020

O Doutor Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Canarana/MT, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

Considerando a Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 que determinou 

em seu artigo 2º, §1º que fosse elaborado Plano de Trabalho;

RESOLVE:

1. DA DISTRIBUIÇÃO E DO PROTOCOLO

 1.1. A partir de 20/03/2020 (sexta-feira) toda a distribuição de processos 

cíveis ocorrerá exclusivamente pelo Sistema PJE. A servidora Luana 

Fátima Lucatelli, responsável pela distribuição, trabalhará em regime de 

teletrabalho e de sobreaviso durante o horário de expediente (12h às 19h 

– MT) e estará disponível dentro deste período para atendimento via e-mail: 

HYPERLINK "mailto:canarana@tjmt.jus.br" canarana@tjmt.jus.br, devendo 

as ações e protocolos urgentes de competência criminal e da infância e 

juventude serem encaminhadas exclusivamente no citado endereço 

eletrônico, ficando a mencionada servidora , desde já, autorizada a utilizar 

as dependências do fórum para proceder com a distribuição de processos 

em que não haja a competência específica das varas. Após o expediente, 

o atendimento será realizado pelo servidor plantonista, por meio do 

telefone (66) 9.9281-2172.

1.2. Os protocolos e ofícios advindos da Cadeia Pública e Delegacia de 

Polícia devem, também, ser realizados através dos sistemas eletrônicos 

SEEU e PJE, respectivamente. Em caso de impossibilidade, devem ser 

encaminhados para o e-mail HYPERLINK "mailto:canarana@tjmt.jus.br" 

canarana@tjmt.jus.br.

2. DAS SECRETARIAS

2.1. Em obediência aos artigos 2º e 5º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 

18/03/2020, os servidores das Secretarias atuarão em regime de 

teletrabalho movimentando os Sistemas PJE, SEEU, SISCONDJ, Apolo 

Eletrônico e BNMP da seguinte forma:

a) Expedição de Ofícios, Certidões e Cartas de Intimação (com posterior 

encaminhamento dos documentos após o término do prazo previsto na 

Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020);

b) Expedição de Alvarás Eletrônicos (referentes aos processos do 

Sistema PJE) pelo Sistema SisconDJ;

c) Expedição de Alvará de Soltura e Mandados de Prisão pelo Sistema 

BNMP;

d) Expedição de Guia de Acolhimento Institucional e outras medidas 

urgentes relacionadas a Infância e Juventude;

e) Fazer remessa eletrônica de processos do Sistema SEEU e PJE;

f) Movimentação dos processos do Apolo Eletrônico com remessa e 

expedição de documento.

 2.2. Os servidores das Secretarias atuarão em regime de teletrabalho, 

ficando disponibilizado o e-mail HYPERLINK "mailto:canarana@tjmt.jus.br" 

canarana@tjmt.jus.br para contato relativo aos processos urgentes e 

apenas durante o horário de expediente (12h às 19h - MT). Carla Adriana 

Freitas Martins Goncalves de Moraes, Dhiego Gustavo Medrado, Jessica 

Baraúna Felipe Gross, Silvane Marlise Schweig Santana, Soani Solange 

Wesolowski, Isadora Maria de Souza Brito, Maria Amelia Dedone Costa, 

Michael Broetto, Vinicius Felipe Koester Wesolowski, Jefferson de Souza 

e Janete Meri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto.

 2.3. Os servidores que não atuarão em teletrabalho por não possuírem 

acesso à internet, deverão compensar os serviços posteriormente, 

conforme previsto no artigo 2º, §2º da Portaria Conjunta 249 PRES/TJMT 

de 18/03/2020, sendo eles: Irmgardes Ana Thomas, Marice Maria Strieder 

Hoffmann, Raquel Marjane do Amaral, Maria Salvadora dos Santos Alves.

2.4. Diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica 

prejudicada a movimentação dos processos físicos. Se, porventura, 

houver pedido relacionado a cumprimento de prisão civil ou criminal nestes 

processos os advogados devem entrar em contato pelo telefone (66) 

9.9281-2172. Nestes casos, será efetuada a prévia comunicação e pedido 

de autorização ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme no artigo 

2º, §2º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 para que o servidor 

da Secretaria compareça pessoalmente ao Fórum para dar andamento do 

processo físico.

 3. DO GABINETE

 3.1. Os assessores e magistrados trabalharão durante o horário de 

expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria Conjunta 

249/TJMT de 18/03/2020.

3.2. Para informações acerca de processos que se encontram conclusos 

os advogados poderão entrar em contato pelos telefones (65) 

9.9605-9659 (Evelyn – 1ª Vara) e (66) 9.9641-6904 (Karolliny – 2ª Vara), 

nos termos das portarias expedidas pelos magistrados titulares.

4. DO ATENDIMENTO

4.1. O atendimento por parte dos magistrados foi regulado pelas portarias 

expedidas pelos mesmos, as quais estão em anexo.

5. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

5.1. Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento via 

e-mail, devendo se ater ao cumprimento de medidas urgentes, evitando a 

exposição desnecessária em ambiente público.

5.2. Os Oficiais de Justiça que não possuírem impressora em suas 

residências poderão efetuar pedido de acautelamento a este juízo, 

informando o número do tombo do equipamento, bem como de resma de 

papel suficiente ao cumprimento dos mandados.

 5.3. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado de Prisão, 

bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de Justiça 

realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de distância e 

medidas sanitárias.

6. DA CESSÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

6.1 Fica AUTORIZADA, nos termos da Decisão da Presidência proferida 

no expediente nº 0012855-33.2020.8.11.0000, a cessão de impressoras e 
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equipamentos de informática aos servidores que demandem tais 

ferramentas para exercer suas funções, ressaltando que deverá durar no 

máximo pelo período previsto na Portaria Conjunta nº 249/TJMT de 

18/03/2020.

 6.2 A Diretoria do Foro deverá providenciar o necessário para a cessão, 

registrando em Ata o pedido escrito, seu destinatário e o equipamento a 

ser cedido (características, itens – CPU, mouse, nobreak, teclado e 01 tela 

– e tombo). Após a cessão deverá ser comunicado ao DMP, por e-mail 

HYPERLINK "mailto:dmp@tjmt.jus.br" dmp@tjmt.jus.br, para controle e 

fiscalização.

6.3. Fica consignado que o servidor deverá zelar pelo equipamento 

recebido, não sendo admitida em nenhuma hipótese a violação de eventual 

lacre do equipamento ou qualquer danificação no tombo do mesmo, sob 

pena de responsabilização cível e criminal.

6.4 A entrega dos equipamentos solicitados deverá ser fiscalizada pela 

Coordenadoria Militar.

 7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Caberá a cada gestor judicial elaborar um plano mínimo de trabalho 

para cada servidor de sua respectiva vara.

7.2. Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão 

registrar diariamente os processos movimentados durante o expediente 

forense, cabendo a cada gestor judicial fiscalizar a quantidade de atos 

praticados por seus servidores, para evitar que a produção fique aquém 

do normal. Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/TJMT 

de 18/03/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato.

 7.3. A Agente da Infância e Juventude desta Comarca deverá atuar em 

regime de sobreaviso.

 7.4. Nos termos do Art. 2° §2° da Portaria Conjunta n° 249 de 18 de março 

de 2020, determino que seja oficiado ao Excelentíssimo Presidente do 

E.TJMT para que autorize a servidora Luana Fátima Lucatelli a, caso 

necessário, ingressar no fórum de Canarana nos casos estritamente 

imprescindíveis para a distribuição.

 7.5. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pelo Juiz Diretor do 

Foro desta Comarca.

 7.6. Desta Portaria deve ser dada ciência à 19ª Subseção da OAB/MT 

(Canarana), Ministério Público e Defensoria Pública locais, Delegacia de 

Polícia, Cadeia Pública, Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 7.7. Remeta-se cópia dessa Portaria para publicação junto ao DJE e para 

a Coordenadoria de comunicação.

7.8. Em anexo seguem as Portarias expedidas pelos juízos da 1ª e 2ª 

varas de Canarana.

7.9. Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020.

Canarana-MT, 20 de março de 2020.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

ANEXO I

 PORTARIA N. 01/2020-GAB

O Doutor CONRADO MACHADO SIMÃO, Juiz de Direito da 1ª Vara da 

Comarca de Canarana, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

 RESOLVE:

 Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 2ª 

Vara da Comarca de Canarana/MT, será realizado por videoconferência, 

através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (65) 99605-9659 ou 

através do email: Evelyn.oliveira@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas;

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

 §2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais poderão ocorrer em todos os dias úteis, 

durante todos os dias de expediente forense ordinário.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 19/03/20.

Canarana/MT, 19 de março de 2020

Dr. CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 ANEXO II

PORTARIA N. 01/2020-GAB

O Doutor CONRADO MACHADO SIMÃO, Juiz de Direito da 2ª Vara da 

Comarca de Canarana, em Substituição Legal, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

 RESOLVE:

 Art. 1º. A partir do dia 23.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 2ª 

Vara da Comarca de Canarana/MT, será realizado por videoconferência, 

através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (66) 99641-6904 ou 

através do email: Karolliny.larentis@tjmt.jus.br para o regular 

agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas;

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.
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 §2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais poderão ocorrer em todos os dias úteis, 

durante todos os dias de expediente forense ordinário.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 19/03/20.

Canarana/MT, 19 de março de 2020

Dr. CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito em Substituição Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78882 Nr: 4145-68.2019.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES, 

MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENE FRANCIELI DO 

AMARAL - OAB:19214/O, Erika Ariany Rocha Renz - OAB:57.514/GO, 

Luiz Fernando Rocha Renz - OAB:57.163/GO, Sérgio Roberto Rocha 

Renz - OAB:3924/MT

 . Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas:I - advertência sobre os efeitos das drogas;II - prestação 

de serviços à comunidade;III - medida educativa de comparecimento a 

programa ou curso educativo”.Observando as disposições do Capítulo III 

da Lei de Drogas, aplico a pena de advertência, por entender ser 

suficiente para o caso.RÉU MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA – POSSE 

DE ENTORPECENTE PARA USOCom relação ao réu Marcelo, em atenção 

as disposições do Capítulo III da Lei de Drogas, aplico também a pena de 

advertência, por entender ser suficiente para o caso.Considerando que o 

réu se encontra preso desde 08/11/2019, estando encarcerado há quase 

05 (cinco) meses, entendo que a pena aplicada foi devidamente cumprida, 

razão pela qual julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MARCELO JUNIOR 

SOUZA PENHA, nos termos do art. 109 da Lei de Execuções Penais – Lei 

nº 7.210/84.Alimente-se o BNMP 2.0 e EXPEÇA-SE ALVARÁ de Soltura, 

colocando o acusado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Isento os acusados das custas e despesas processuais, haja vista 

serem pobres, na forma da lei.Transitada esta sentença em julgado, 

DETERMINO:EXPEÇA-SE a guia de Execução Definitiva, alimentando-se o 

sistema SEEU, observando-se as normas da CGJ;Alimente-se o Sistema 

SIEL do e. TRE-MT e OFICIE-SE o Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação.Nos termos do provimento nº 08/99 da E. Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, determino a destruição das substâncias entorpecentes 

apreendidas, com as cautelas legais.INTIMEM-SE os réus da presente 

sentença.Ciência ao Ministério Público e aos patronos 

constituídos.CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22720 Nr: 525-63.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equipamentos Agricolas e Industriais Soledade 

Ltda, Ernesto Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pinheiro Bortolansa - 

OAB:OAB/RS 67.875, Edson Rocha - OAB:3669-A, WELDER CRISTIAN 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0

 Vistos

Intime-se a parte exequente a promover impulso processual no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 43520 Nr: 2444-82.2013.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZELIA ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JUNQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Junqueira de Souza - 

OAB:96318/SP, Thiago Moura Nasser - OAB:OAB/MT 18.004-A

 Desse modo, ao tempo do registro da penhora em setembro/2013, a 

posse do imóvel sob matrícula 10.787 já pertencente à autora. Por fim, se 

a sentença que reconhece a usucapião tem o condão de eliminar 

quaisquer ônus que recaiam sobre a propriedade, anteriores à aquisição, 

a desconstituição da penhora nesse caso é medida que se impõe. Pelo 

exposto, proceda-se com nova expedição de ofício ao CRI de Canarana 

para que proceda com o devido registro de propriedade do imóvel descrito 

na inicial em nome da requerente e, consequentemente, com o 

cancelamento da penhora averbada em AV. 02 da Matrícula n.º 10.787. 

Comunique-se ao Juízo da Segunda Vara encaminhando-se cópia da 

presente decisão, bem como comunicação. Cumpra-se.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 478-50.2014.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gupy Serra Bargão Robalo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 126.

Ao arquivo provisório.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 44248 Nr: 594-56.2014.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ANTONIO ROOS, ANDRE ROOS, GILBERTO 

ANTONIO ROOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 
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OAB:17453/O, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, 

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - OAB:19437/O, PLINIO 

FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 67611 Nr: 1940-03.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMM LOPES & FILHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRELLI VALDAMERI & GIRELLI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA 

- OAB:19635, EDLAINE N. LOUREIRO VALIENTE - OAB:OAB/MS 21.623, 

EDSON KOHL JUNIOR - OAB:OAB/MS 15200, WERTHER SIBUT DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MS 20.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Vistos,

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo Civil, faculto 

às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que apontem, de maneira 

clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide.

a) Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 b) Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 c) O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento do mérito, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 14797 Nr: 520-46.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino José Cottica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:OAB/MT 22165-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980-A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosilda Zeferino - 

OAB:6374MS

 Cadastre-se o atual representante legal da parte exequente, a fim de ser 

realizadas as devidas intimações.

 Diante do julgamento dos embargos à execução de Cód. 49250, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se no prosseguimento do feito, no 

prazo de quinze dias.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19593 Nr: 319-83.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecia Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19869 Nr: 590-92.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramona Carmardelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19872 Nr: 607-31.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Doralina da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.
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O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 20882 Nr: 1613-73.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Schonholzer ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de penhora via BACENJUD e RENAJUD, por considerar 

já ter sido realizada, conforme se infere às fl. 40 e seguintes, 92 e 

seguintes. Assim sendo, manifeste-se a parte exequente, no que entender 

direito. Após, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

devendo lá permanecer até ulterior indicação de bens ou manifestação 

acerca da mudança econômica do executado. Intime-se. Certifique-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22281 Nr: 85-67.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DONIZETE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22287 Nr: 91-74.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorilia Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22289 Nr: 93-44.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22587 Nr: 392-21.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Moreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 
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os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22757 Nr: 562-90.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O F da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22765 Nr: 570-67.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SALOMÉ PEREIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23015 Nr: 820-03.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23092 Nr: 898-94.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Lopes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23197 Nr: 1003-71.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. G. Nogueira Representações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23341 Nr: 1147-45.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo dos Santos Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23891 Nr: 1700-92.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Fontanella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23926 Nr: 1735-52.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A T Sulzbacher-me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23931 Nr: 1740-74.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Ferreira Maia - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24007 Nr: 1816-98.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Henrique dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24067 Nr: 1876-71.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO FIGUEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24240 Nr: 2049-95.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorival Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24307 Nr: 2116-60.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrão Jose de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24376 Nr: 2185-92.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neura de Fatima das Missões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24437 Nr: 2246-50.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Moveis Maua Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24468 Nr: 2277-70.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA ALVES GAMA HASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24482 Nr: 2291-54.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentim Cassiano Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24525 Nr: 2334-88.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Moraes de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25017 Nr: 2827-65.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Alves da Silva Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25056 Nr: 2866-62.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Tassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25067 Nr: 2877-91.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Divino Coelho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25076 Nr: 2886-53.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDENICE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25109 Nr: 2919-43.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Ferreira Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25146 Nr: 2956-70.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25242 Nr: 3052-85.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDSON SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25270 Nr: 3080-53.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Afonso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25284 Nr: 3094-37.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Anaclésio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25303 Nr: 3113-43.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deli de Assis Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25305 Nr: 3115-13.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25325 Nr: 3135-04.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25365 Nr: 3175-83.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Sidney Barbosa Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 
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extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25382 Nr: 3192-22.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Presoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25426 Nr: 3236-41.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirley Mariza de Matias Haas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25429 Nr: 3239-93.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC Manutenção de Máq. E Equip. Agric. Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25435 Nr: 3245-03.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metropoles Games Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25437 Nr: 3247-70.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S Cardoso - Comercio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.
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Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25438 Nr: 3248-55.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shakna Construções Consultoria e 

Empreendimentos Ltda, JOSUE BORGES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25675 Nr: 3485-89.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25694 Nr: 3504-95.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Horta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25697 Nr: 3507-50.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25780 Nr: 3590-66.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norandi Maria Rocha Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 397 de 764



Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25862 Nr: 3672-97.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE BARROS QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25880 Nr: 3690-21.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venina Rodrigues do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, devido a ausência de citação 

válida.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 1542-32.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir R.D. Costa-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19171 OAB/MS, LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - 

OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 855 e seguintes do CPC, DEFIRO o 

pedido de fls. 167/168.DETERMINO a penhora de crédito do executado, 

havido perante a municipalidade, oriundo do contrato n° 157/2018 (fls. 

187/196), observado o importe atualizado de R$35.699,16 (trinta e cinco 

reais e seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos). 

CONSTITUO o terceiro (municipalidade) como depositário judicial da quantia 

devida e determino sua intimação para que: i. se abstenha de pagar o 

importe ao credor, ora executado (art. 855, inciso I do CPC), até o limite do 

débito do exequente (fls. 169/184);ii. deposite em juízo o valor do crédito 

exequendo (art. 856, §2º do CPC).Intime-se a parte executada para, caso 

queira, se oponha à penhora, no prazo legal. E, em seguida, intime-se a 

parte exequente para manifestar-se no prosseguimento do feito, no prazo 

de quinze dias. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 47272 Nr: 176-84.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lopes Farias Filho, Agrícola Lopes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, DEFIRO o 

pedido de fls. 156/160 e por conseguinte, DETERMINO a desconstituição 

da penhora sobre o imóvel de matrícula 4.925, CRI local.Nos termos do art. 

782, § 3º, DEFIRO o pedido de fl. 176 e determino a inclusão da parte 

executada no SerasaJud.Cumpridas as determinações, tornem os autos 

conclusos para análise do pedido de fl. 155.Determino à secretaria o 

devido cadastramento dos representantes legais das partes.Intimem-se 

por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51323 Nr: 2438-07.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adubos Moema Indústria e Comércio LTDA, 

Iraci Donizete de Sousa, Greice Cristina Borella de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Procuradoria 

Fiscal - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Considerando à manifestação (fl. 44), este Juízo DEFERE o pedido de 

transferência de valores que foram penhorados (fl. 27). Determino a 

expedição de alvará à conta indicada, a fim de ser transferido o valor 

bloqueado à conta ora indicada.

 2. Em seguida, ABRAM-SE vista dos autos ao exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito.

 3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51775 Nr: 2668-49.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT, EVALDO OSVALDO DIEHL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte exequente e para tanto, DETERMINO a suspensão 

do feito.

Aguarde-se em arquivo provisório até ulterior manifestação da parte 

interessada.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53969 Nr: 680-56.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, comprovar o 

pagamento de custas judiciais, observado o importe indicado à fl. 26.

Em seguida, certifique-se o pagamento das custas e expeça-se alvará 

para levantamento do valor exequendo depositado (fl. 34), observada a 

conta bancária indicada à fl. 38.

Informado o pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56652 Nr: 2269-83.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALBERTO LERMENN, INES 

WALCKER LERMENN, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT-13245-A, EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:14.595-B/MT

 Vistos.

Por considerar a indicação de assistente técnico pela parte impugnante, 

vislumbro caracterizado o devido contraditório, sem qualquer ofensa à 

defesa da parte impugnante.

Assim sendo, INDEFIRO a impugnação do perito, apresentada à fl. 416.

 Saliento que referida “decisum” não impede posterior substituição (art. 

468, CPC) ou prestação de esclarecimentos (art. 477, §2º do CPC), os 

quais poderão ser arguidos em momento oportuno.

Assim sendo, determino o cumprimento integral da decisão de fl. 412.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57400 Nr: 2637-92.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, 

EDINAMARTA PEREIRA DE ABREU, F. F COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução em que a parte autora pugnou pela (i) busca de 

bens semoventes, mediante a expedição de ofício à Agência Estadual de 

Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO, bem como, (ii) penhora de 

numerário.

É o relatório. Decido.

 O pedido de localização de bens deve ser direcionado ao judiciário 

quando houver comprovada infrutífera a tentativa da parte exequente de 

se obter a informação em vias extrajudiciais, haja vista este órgão se 

tratar de “ultima ratio”. No entanto, no caso em tela, não se vislumbra 

qualquer tentativa de procura de bens semoventes, de modo que não se 

encontra demonstrada a necessidade de utilização da via judicial para tal 

finalidade.

i. Assim sendo, indefiro o pedido de localização de bens semoventes.

 ii. Ademais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de quinze 

dias, junte aos autos, cálculo atualizado do débito.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise de pedido de 

penhora de numerário.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58910 Nr: 352-92.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAS LUIZ GRUBERT GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A GARÇA PESCA LTDA- EPP, COMPANHIA 

BRASILEIRA DE CARTUCHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Ferreira de 

Araujo - OAB:166004, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:18076

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.Em relação à requerida Companhia 

Brasileira de Cartuchos-CBC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1072-59.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca de endereço via INFOJUD, a qual procedo nos 

termos do comprovante anexo.

No mais, vista dos autos à parte exequente para manifestar-se no 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61443 Nr: 1810-47.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 82/83, nos termos da decisão de fl. 77 e 

determino a juntada de comprovante de pagamento de custas, no prazo de 

quinze dias.

Não ocorrendo o adimplemento, nos termos do item 2.28.2 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, acrescido pelo Provimento n.º 40/2014-CGJ, 

determino à Sra. Gestora Judiciária que encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de ofício, os documentos constantes na referida 

normativa.

Anote-se a pendência das custas na margem da distribuição, nos termos 

do item 2.14.11 da CNGCJ/MT.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62629 Nr: 2467-86.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA EPP, 

FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, EDINAMARTA PEREIRA DE 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/MT

 É o relatório. Decido.Em análise ao valor da causa indicado em grau 

recursal e o recolhimento das custas (fl. 16), vislumbra-se que a parte 

embargante cumpriu com seu ônus processual, motivo pelo qual determino 

o regular prosseguimento da ação, nos termos do art. 914 e seguintes do 

CPC.RECEBO os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na 

forma da nova redação do artigo 919, §1º do CPC, uma vez que o juízo 

não se encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução 

suficiente, bem como não vislumbro que o prosseguimento do feito possa 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ademais, 

vislumbra-se que a parte embargada já respondeu à presente ação, nos 

termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 

77/85).Assim sendo, intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem-se sobre a produção de provas, nos termos do art. 373 do 

CPC. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias, 

nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC.Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria e tornem os autos conclusos para 

sentença.Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 10721 Nr: 686-49.2005.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIBRÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO MAZZUTTI, ROGERIO MAZZUTTI, 

Adonias Mazzutti Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeronimo Donizete 

Rodrigues - OAB:49.417

 Vistos.

 Trata-se de execução para entrega de coisa certa em que FERTIBRÁS 

S/A move em face de BERNARDO MAZZUTTI e outros, já qualificados no 

encarte processual.

Nos termos da decisão de fl. 121, houve penhora de numerário (fls. 

122/123)

Às fls. 124/125, as partes firmaram acordo extrajudicial acerca do objeto 

da lide, bem como, pugnaram pela liberação de valores.

É o relatório. Decido.

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais. Honorários na forma convencionada no acordo.

 Após a informação acerca das contas para transferência bancária, 

EXPEÇA-SE alvará na forma requerida.

Em seguida, tornem os autos conclusos para extinção da execução.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 11970 Nr: 302-52.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. dos Santos Esportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulindinei Araújo Barbosa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Defiro o requerido às fls. 196, pela parte exequente.

Expeça-se ofício eletrônico à Delegacia da Receita Federal, via Sistema 

InfoJud, solicitando cópias das últimas declarações de imposto de renda, 

apresentada pelo executado.

Levando-se em consideração o caráter confidencial da medida, Decreto 

Sigilo Dos Autos.

Com as informações, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 12533 Nr: 909-65.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Canarana Ltda-ME, César Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente pugnou pela 

extinção da ação ante a caracterização de prescrição.

É o relatório do essencial. Decido.

Extrai-se dos autos que ocorreu a extinção do débito ora exigido, haja 

vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

O aludido artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. A prescrição é, portanto, a perda 

do direito de ação para a cobrança de crédito tributário, sendo hipótese de 

extinção nos termos do artigo 156, V do CTN.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000112-81.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

S. W. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI RODRIGUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000112-81.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

S. W. R. REU: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA 1. DEFIRO a assistência 

judiciária gratuita postulada, ante a documentação aportada aos autos, 

podendo ser revista a qualquer tempo, em caso de demonstração de 
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capacidade econômica. 2. Não havendo pleito de tutela de urgência e, por 

se tratar a demanda em que se admite composição entre as partes diante 

da disponibilidade da demanda, REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana/MT (CEJUSC) 

para designação de audiência de conciliação, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 3. EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação da parte 

requerida, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil. A parte ré poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4. Na hipótese de a parte requerida alegar em 

sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor 

ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 6. Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, dê-se VISTA dos autos ao Ministério 

Público. 7. Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas 

deliberações. Processe-se em segredo de justiça, por força do dispositivo 

contido no artigo 189, inciso II do CPC. Canarana/MT, 09 de março de 2020. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000161-25.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI SEVERO RODRIGUES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DOS SANTOS RODRIGUES (DE CUJUS)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000161-25.2020.8.11.0029. 

INVENTARIANTE: ELCI SEVERO RODRIGUES DE CUJUS: JOAO MARIA 

DOS SANTOS RODRIGUES 1. Presentes os requisitos da petição inicial, 

RECEBO a petição de abertura de inventário. 2. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, ante a documentação acostada nos autos. 

3. NOMEIO como inventariante ELCI SEVERO RODRIGUES (art. 617, II do 

CPC), devendo ser intimada via DJE para prestar compromisso no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, NCPC), bem como para juntar 

aos autos as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 

620, CPC). 4. Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (art. 626, CPC), para que 

se manifestem sobre as declarações apresentadas pelo inventariante, 

podendo, no prazo comum de 15 dias, apresentar impugnação acerca dos 

bens, da nomeação do inventariante e da qualidade de quaisquer dos 

herdeiros (art. 627, CPC). 5. Considerando a existência de incapazes, 

INTIME-SE o Ministério Público Estadual para intervir no feito, requerendo o 

que entender necessário visando à preservação dos interesses dos 

menores no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Havendo concordância das 

Fazendas Públicas e do Ministério Público, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliações 

para partilha e/ou recolhimento de ITCD, INTIME-SE a inventariante para 

que apresente as últimas declarações (art. 636, CPC), devendo as partes 

ser ouvidas sobre estas no prazo comum de 15 (quinze) dias, prazo este 

em que deverá o autor proceder ao cálculo do tributo (art. 637, do CPC). 7. 

Ao final, recolhido o imposto de transmissão a título de morte, apresentado 

o esboço da partilha final e acostada aos autos as certidões negativas de 

tributos Federais, Estaduais e Municipais, será julgada a partilha, conforme 

prevê o art. 654 do Código de Processo Civil. 8. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Canarana/MT, 16 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0004185-57.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDO BENEDITO PEREIRA (REQUERIDO)

GONCALO APARECIDO PEREIRA (REQUERIDO)

 

0004185-57.2014.8.11.0051 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos comprovante de pagamento das custas processuais, bem como 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002724-41.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NILZA LEANDRO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o

 provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte

 autora, através da sua defensora, Dra. ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB: 11788, para se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração, interposto nos autos de Pensão por Morte, nº 

2750-32.2014.811.0024 - Código 67296, tendo como parte autora: Maria 

Pedrosa de Siqueira e requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o

 provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte

 autora, através da sua defensora, Dra. ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA

 CAMPOS - OAB: 11788, para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto pela parte requerida, nos autos de 

Aposentadoria por Idade, nº 1049-70.2013.811.0024 -

 Código 59651, tendo como parte autora: Sebastiana Petrolina de Oliveira e

 requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67695 Nr: 3090-73.2014.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olino Alves Bomdespacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Medeiros Vieira - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Medeiros Vieira - 

OAB:11.356/MT, Waldevino Ferreira Casseano de Souza - 

OAB:5733/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora, através de seus defensores, por DJE, sobre o 

cancelamento da perícia designada para o dia 17/04/2020 ás 09h00, tendo 

em vista Portaria-Conjunta nº 249. de 18/03/2020, do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30295 Nr: 375-34.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira dos Santos Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Tripolo Engenharia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.853,24 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 698. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.426,62 (Um mil 

quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$ 1.426,62 (Um mil, quatrocentos e 

vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), para fins de guia de Taxa. 

Fica cientificado que poderá acessar o site http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

selecionar o item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, preencher os 

campos com o número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item 

custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor 

da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da 

Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105362 Nr: 2042-40.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora, através de seu defensor, por DJE, sobre o 

cancelamento da perícia designada para o dia 17/04/2020 ás 09h00, tendo 

em vista Portaria-Conjunta nº 249. de 18/03/2020, do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38686 Nr: 1139-49.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Conceição Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora, através de seu defensor, por DJE, sobre o 

cancelamento da perícia designada para o dia 17/04/2020 ás 09h00, tendo 

em vista Portaria-Conjunta nº 249. de 18/03/2020, do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93156 Nr: 2534-66.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora, através de seu defensor, por DJE, sobre o 

cancelamento da perícia designada para o dia 17/04/2020 ás 13h00, tendo 

em vista Portaria-Conjunta nº 249. de 18/03/2020, do TJMT.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001444-35.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERALDO FERNANDES DE CAMPOS FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1001444-35.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 120.520,11 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

DO BRASIL SA Endereço: 230, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: HERALDO FERNANDES DE 

CAMPOS FILHO Endereço: Fazenda Santa Maria, Rodovia Mt 140, Km 13, 

Ponte Alta, Zona Rural, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, através do advogado, 

para promover o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 15 dias, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo Guia para 

pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), vinculando a Guia ao processo e posteriormente juntar 

a Guia e Comprovante de pagamento nos autos CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 35160 Nr: 970-96.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Ciriaca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Em atenção à Portaria Conjunta n° 249, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que decreta o fechamento dos fóruns da 

Comarca do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19, este Juízo CANCELA a audiência anteriormente 

agendada no presente feito, devendo retornar conclusos após a 

suspensão das aludidas medidas e retomada do expediente ordinário para 

designação de nova data.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 19 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73236 Nr: 1607-71.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Em atenção à Portaria Conjunta n° 249, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que decreta o fechamento dos fóruns da 

Comarca do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19, este Juízo CANCELA a audiência anteriormente 

agendada no presente feito, devendo retornar conclusos após a 

suspensão das aludidas medidas e retomada do expediente ordinário para 

designação de nova data.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 19 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103566 Nr: 1275-02.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André da Silva Solano Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Em atenção à Portaria Conjunta n° 249, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que decreta o fechamento dos fóruns da 

Comarca do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19, este Juízo CANCELA a audiência anteriormente 

agendada no presente feito, devendo retornar conclusos após a 

suspensão das aludidas medidas e retomada do expediente ordinário para 

designação de nova data.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 19 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 1202-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 DESPACHO

1 – Em atenção à Portaria Conjunta n° 249, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que decreta o fechamento dos fóruns da 

Comarca do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19, este Juízo CANCELA a audiência anteriormente 

agendada no presente feito, devendo retornar conclusos após a 

suspensão das aludidas medidas e retomada do expediente ordinário para 

designação de nova data.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 19 de março de 2020.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 18/2020-CA

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e em atendimento às Portarias Conjuntas 247, 

249 e 255/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência das 

Portarias-Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020 e 255/2020, bem como tendo 

em vista que somente há Processo Judicial Eletrônico no Juizado Especial, 

1ª Vara e 2ª Vara;

CONSIDERANDO que excepcionalmente haverá necessidade de 

comparecimento ao Fórum;

RESOLVE:

Art. 1º. No prazo previsto no art. 1º desta Portaria, e durante o horário de 

expediente forense, a comunicação com as secretarias das unidades 

judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos 

( t a m b é m  d i s p o n i b i l i z a d o s  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o : 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae), devendo antes entrar em contato telefônico através do número do 

Plantão Judicial (66) 9 9231-2469, para confirmação do e-mail.

1ª Vara Cível: co.1vara@tjmt.jus.br

2ª Vara Cível e Infância e Adolescência: co.2vara@tjmt.jus.br

3ª Vara Cível: co.3vara@tjmt.jus.br

Juizado Especial: col.je@tjmt.jus.br

Diretoria do Foro: colider@tjmt.jus.br

Distribuidor: col.distribuidor@tjmt.jus.br

Art. 2º. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, nos 

termos das Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou 

Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido 

diretamente no e-mail acima indicado, fazendo a análise da matéria, 

devendo antes entrar em contato telefônico através do número do Plantão 

Judicial (66) 9 9231-2469, para confirmação do e-mail.

Parágrafo 1º. O e-mail deverá ser, preferencialmente, o funcional, 

devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público 

responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as normas 

processuais. Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail de 

encaminhamento do pedido.

Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail de 

encaminhamento do pedido. Art. 3º. O respectivo juízo analisará o pedido 

e resolverá se é caso de urgência, conforme especificado nas 

portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o encaminhamento 

que será dado à questão.

Art. 3º. O atendimento virtual pelos magistrados será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento por meio dos e-mails acima descritos, salvo nos casos de 

plantão judiciário forense, observando-se o Manual de Orientações para 

Realizar Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, tudo 

nos termos da Portaria-Conjunta nº 255/2020.

 Art. 4º. Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou final de semana, 

dar-se-á em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão 

previamente publicadas.

Art. 5º. Autorizar os servidores cujos nomes figuram na escala de plantão 

constante nas Portarias 13/2020- DF e Portaria 16/2020-DF, a 

excepcionalmente, comparecerem à sede do fórum em razão dos serviços 

de plantão judiciário.
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Art. 6º. Ficam autorizados Magistrados, Assessores, Gestores Judiciários 

de cada unidade e distribuidor, a comparecerem à sede do Fórum, apenas 

e tão somente para acesso à processos físicos, a serem submetidos ao 

crivo dos Magistrados para decisões urgentes.

Art. 7º. Ficam autorizados também a entrada e permanência na sede do 

Fórum de 01 (um) Servidor Terceirizado responsável pela limpeza interna, 

01 (um) Servidor Terceirizado responsável pela limpeza externa, bem 

como, de 04 (quatro) Seguranças Terceirizados, que trabalham em regime 

de revezamento.

 Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Ministério 

Público Estadual, à 11ª Subseção da OAB, à Defensoria Pública Estadual, 

às Autoridades Policiais, à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Colider/MT, 19 de março de 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001486-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA PRIMO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, acerca da 

decisão de id. 29211679, a fim de que manifestem-se em 05 (CINCO) dias, 

acerca dos documentos de ids. 30534527 e 30536757, devendo no 

mesmo ato, qualquer dos seguintes dados do requerido: nome da mãe, 

data de nascimento ou o número do título de eleitor, informações 

imprescindíveis à efetiva realização da pesquisa junto ao SIEL. "Vistos. 

DEFIRO parcialmente, por ora, os pedidos insertos no petitório retro, para 

determinar, via sistemas BACEN-JUD e INFOJUD, a consulta de novo 

endereço da parte requerida. Com a vinda do resultado da diligência, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito, em cinco 

(5) dia. No mesmo ato, deverá a parte autora ser intimada para informar 

qualquer dos seguintes dados do requerido: nome da mãe, data de 

nascimento ou o número do título de eleitor, informações imprescindíveis à 

efetiva realização da pesquisa junto ao SIEL. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS." Colider/MT, 20/03/2020. PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000870-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AURITA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1000870-91.2018.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, consoante as Portarias-conjuntas nº 247, de 16 

de março de 2020 e nº 249, de 18 de março de 2020, que determinou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a 

solenidade anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova 

data para realização de audiência para após o decurso do prazo 

consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. INTIMEM-SE. 

Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem conclusos para 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000914-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1000914-13.2018.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, consoante as Portarias-conjuntas nº 247, de 16 

de março de 2020 e nº 249, de 18 de março de 2020, que determinou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a 

solenidade anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova 

data para realização de audiência para após o decurso do prazo 

consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. INTIMEM-SE. 

Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem conclusos para 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000638-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Cumprimento de Sentença 

Processo n. 1000638-79.2018.8.11.0009 Certifico, para todos os efeitos 

de direito, considerando a petição retro e cumprindo o artigo 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como, os artigos 482 inciso VI e § 7º, artigo 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar o presente feito para INTIMAR a parte autora, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação ao pedido de 

cumprimento de sentença Id. 27475094. COLÍDER, 20 de março de 2020 

(Teletrabalho) ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000262-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 
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inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id.30553545. COLÍDER, 20 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001289-77.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 dias, manifeste-se acerca da certidão negativa de diligência 

de id. 30553564, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

Colider/MT, 20 de março de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001771-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN S. LIRIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE, Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas sem recebimento, requerendo o necessário ao prosseguimento 

do feito. Colíder-MT, 20/03/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001769-55.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZIDETI LIMA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE,Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas sem recebimento, requerendo o necessário ao prosseguimento 

do feito. Colíder-MT, 20/03/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001980-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE NEVES VILELA SOUTO (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE,Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas sem recebimento, requerendo o necessário ao prosseguimento 

do feito. Colíder-MT, 20/03/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001982-61.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PORTELLA GAONA (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE,Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas sem recebimento, requerendo o necessário ao prosseguimento 

do feito. Colíder-MT, 20/03/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001985-16.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGENIA SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE,Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas sem recebimento, requerendo o necessário ao prosseguimento 

do feito. Colíder-MT, 20/03/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001301-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. O. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001301-62.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: JOSE 

APARECIDO CAVALCANTE DA SILVA EXECUTADO: CLEONICE 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA Vistos. Trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Verifica-se que parte executada acostou aos autos 
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comprovante de pagamento do débito, no valor pedido na peça vestibular, 

razão pela qual a parte exequente pugnou pela extinção do feito. É o que 

merece registro. DECIDO. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO 

nos termos dos artigos 924, inciso III, e 925, ambos do Código de Processo 

Civil. CONDENO a parte executada ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, caso 

beneficiária da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80876 Nr: 1913-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZE MIRIAN SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte Requerida, para 

que, no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 169/171 e 

versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83801 Nr: 1164-39.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417- A

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 119/122 e 

versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55000 Nr: 2438-43.2010.811.0009

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDS, AMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte AUTORA da decisão de fls. 55 do 

presente autos, transcrita abaixo:

Vistos.

Trata-se de pedido de parcelamento de custas processuais pela parte 

autora, salientando, em síntese, que não possui condições para pagar o 

valor das custas em uma única parcela, em razão do elevado valor.

Com efeito, vê-se pela guia de recolhimento apresentada pela própria 

parte autora à fl. 53, que os valores são expressivos, correspondendo a 

quantia de R$ 14.004,82 (quatorze mil e quatro reais e oitenta e dois 

centavos), à data da emissão.

Assim, CONCEDO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, devendo a 

parte autora ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

recolhimento da primeira parcela.

ENCAMINHE-SE esta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação 

- DCA, responsável pelo lançamento das informações no sistema de 

arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade do pagamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52236 Nr: 2938-46.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INTIMAÇÃO da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o recolhimento do valor da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91876 Nr: 573-09.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIRE MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Requerente, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à Execução 

de fls. 126/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58287 Nr: 2573-21.2011.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES NETO Espólio de, NINA 

MONTEIRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA DE ALBUQUERQUE VOLPATO 

FRUTUOSO, LINDAURO GONÇALVES NETO, REGINALDO TARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS LACORTE 

MOLINARI - OAB:, CAMILA SILVA ROSA - OAB:OAB/MT 15.100, 

DANIELLA MARIA LIMA SILVA - OAB:12687, EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:OAB/MT 15.191, Eduardo Marques Chagas - OAB:13.699, João 

Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO 

BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977/A, LUCA RIZZATTI MENDES - 

OAB:20974/O, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT, Midiã 

Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097/O, QUEBIO DA SILVA ALVES - 

OAB:Nº 23.544/O, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte Embargante, para 

querendo, e, no prazo legal, ofereça impugnação a contestação de fls. 

344/353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86142 Nr: 3549-57.2013.811.0009
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE –

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do (a) (s) Advogado (a) (s) da parte autora, 

para manifestar-se nos autos, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98001 Nr: 784-11.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LUCIANO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INTIMAÇÃO da parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o recolhimento do valor da diligência do oficial de justiça 

referente ao Mandado de Intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100040 Nr: 2188-97.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFERSON SAUGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16.285 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16.285 

OAB/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INTIMAÇÃO da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o recolhimento do valor da diligência do oficial de justiça 

referente ao Mandado de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90315 Nr: 3221-93.2014.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FISCHER, DULCE INÊS DILKIN FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte Embargante a manifestar no prazo legal, 

sobre a petição de fls.231/233 e versos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001632-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA APARECIDA MOURA ANTONAGI OAB - 946.781.461-72 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001632-10.2018.8.11.0009. AUTOR(A): E. F. D. S. 

REPRESENTANTE: NILZA APARECIDA MOURA ANTONAGI. RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. Vistos,etc. 

Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do Amparo 

Social – BPC ajuizada por Eliton Felizardo da Silva, representado por sua 

genitora, Nilza Aparecida Moura Antonagi, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial por este 

Juízo ao ID. 15541476. Aportou aos autos o resultado do laudo médico 

pericial ao ID. 17581375 e o estudo social ao ID. 17963372. Contestação 

ao ID. 18763245 e impugnação à contestação apresentada pela autora ao 

ID. 26459647. Parecer ministerial ao ID. 30304643. É, em síntese, o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Diante da manifestação do autor em 

sede de impugnação à contestação, bem como, se verifica do parecer 

ministerial (ID. 30304643), extrai-se que atualmente seu endereço é na 

comarca de Sinop/MT, conforme comprovante de residência juntado aos 

autos no Ids. 26459656, 26460200 e 27453709. Neste caso em se 

tratando de ação previdenciária movida contra o INSS, o Supremo Tribunal 

Federal sufragou o entendimento, de ser concorrente a competência do 

Juízo Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com jurisdição sobre 

o seu domicílio e do Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo 

prevalecer a opção exercida pelo segurado (STF, Tribunal Pleno, RE n. 

293.246/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 16-08-2001; Súmula 689 do STF; 

Súmula 08 do TRF). No ponto, optando o segurado por ajuizar a ação 

previdenciária perante Juízo Estadual, terá de fazê-lo em relação à 

Comarca que seja de seu domicílio, não em outro Juízo Estadual onde não 

resida, como na hipótese dos autos, pois, em relação a esse foro não há 

competência delegada, uma vez que se tratando de conflito de 

competência estabelecido entre dois Juízes Estaduais, somente um deles 

detém a delegação da competência federal. Por todo o exposto e, em 

observância ao disposto no art. 64, §1º do CPC/2015 que preconiza: “A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” Sendo assim, ACOLHO o 

parecer ministerial, RECONHECENDO a incompetência da Comarca de 

Colíder/MT para o descortino do processo e DECLÍNIO da competência 

para a Justiça Federal da comarca de Sinop/MT, para onde deverão ser 

REMETIDOS os autos em epígrafe, após as baixas e anotações devidas e 

após decorrido o prazo recursal. CUMPRA-SE. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-39.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000328-39.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

JOSE DA SILVA LEITE. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária 

objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez ajuizada por Maria José da Silva Leite em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Com a inicial vieram os documentos. 

Recebida a inicial por este Juízo (ID. 18269723), fora deferido os 

benefícios da justiça gratuita, indeferido o pedido de tutela antecipada, 

determinada à realização de perícia médica bem como a citação da 

requerida. Aportou aos autos o resultado do laudo médico pericial (ID. 

23547420). Em seguida, a requerida apresentou contestação ao ID. 

24293286. Na sequência, a autora apresentou manifestação nos autos 
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acerca do laudo médico pericial (ID. 24822741). Após, a autora 

apresentou impugnação à contestação ao ID. 24822746. Sem demora, a 

Secretaria deste Juízo certificou a tempestividade da contestação 

apresentada pela requerida (ID. 28262967). Por fim, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, em 

análise à contestação (ID. 24293286), vislumbro que a parte requerida 

suscitou preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. Entretanto, verifica-se 

que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez 

que o ajuizamento da presente actio se deu em 2019 e, se reconhecido o 

direito da autora será a partir de 2018, ano em que ocorreu o 

requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa (ID. 

22101517, pág. 1), não havendo, portanto, que se falar em quinquênio. Por 

essa razão, notadamente pelo princípio da inafastabilidade do controle 

judicial, REJEITO a preliminar de prescrição arguida pela Requerida. 2 - 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do Código 

de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “Art. 355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver 

necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349”. Pois bem. Sem delongas desnecessárias, verifica-se que a 

autora pugnou por realização de nova perícia médica tanto na 

manifestação de ID. 24822741 quanto na impugnação à contestação (ID. 

24822746). Entretanto, além do fato de ser escassa a quantidade de 

profissionais nesta urbe dispostos em realizar perícias judiciais, vejo que a 

Expert respondeu atentamente aos quesitos apresentados, logo, não 

houve nenhuma irregularidade na perícia médica realizada por este Juízo. 

Em que pese à perita oficial não tenha especialidade na área médica 

relativa à doença afirmada, isto não é capaz de caracterizar cerceamento 

de defesa ou até mesmo invalidar a prova técnica realizada. Isso porque o 

título de especialista na área da doença alegada não é requisito para ser 

perito médico do juízo. (AC 200538040006621, Rel. Conv. Juiz Federal 

Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região – Primeira Turma Suplementar, 

e-DJF-1 p. 77 de 01/06/2011). Assim, em atenção ao princípio da economia 

e celeridade processual, e, ante a especialização em perícia médica da 

Expert, Dra. Letícia Rosa de Andrade, inscrita no CRM 9.120/MT, que se 

dispôs em realizar perícias nos processos em trâmite nesta Comarca, 

tenho por desnecessária a realização de nova perícia com profissional da 

saúde, indisponível nessa Comarca, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito 

formulado pela autora, com fundamento no art. 477, §2º, inciso I e art. 480, 

ambos do Código de Processo Civil. 3 - Logo, estando devidamente 

instruído o feito e, não havendo mais preliminares a serem decididas, 

passo ao mérito. In casu, nota-se que a controvérsia do embate recaía 

sobre um único aspecto, qual seja, o fato de a autora comprovar sua 

incapacidade para o trabalho, uma vez que a qualidade de segurada 

restou comprovada através do CNIS de ID. 18230719. Nesse passo, 

dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91, que: “A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1.988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Com 

efeito, compulsando os presentes autos, verifico que restou comprovado 

a qualidade de segurada da requerente bem como carência necessária 

para perceber o benefício pleiteado. Ainda, consoante perícia médica, há 

confirmação de que a autora esteve incapacitada para o seu trabalho 

habitual, uma vez que foi diagnosticado pela médica perita, Dra. Letícia 

Rosa de Andrade, inscrita no CRM-MT sob n. 9.120, estar acometida de 

“Transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia”. Os documentos retromencionados informaram 

categoricamente a contribuição feita pelo período mínimo de carência 

exigida por lei, assim como fora constatada pela médica perita a 

incapacidade da autora para o exercício de suas atividades profissionais 

pelo período de 6 (seis) meses. Desta forma, considerando a condição de 

segurada e a existência de incapacidade laborativa, entendo que a autora 

evidentemente preenche os pressupostos para o deferimento do benefício 

de auxílio-doença, consoante o disposto no art. 59 da Lei n. 8.213/91, ao 

tempo em que sua enfermidade lhe incapacitava. Vejamos alguns trechos 

do laudo pericial, em síntese (ID. 23547420): Conclusão. Resposta: “Diante 

dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, é possível 

concluir por incapacidade laborativa parcial e temporária para as 

atividades que exijam posições viciosas e esforço físico com 

carregamento de peso. Sugiro um período de 6 meses, para ajuste de 

medicações e acompanhamento médico, com posterior reavaliação.” 

(Conclusão da Expert - ID. 23547420 – pág. 4) B) O (a) periciando (a) é 

portador de doença ou afecção? Qual ou quais? Resposta: “Sim, a 

periciada é portador de lombalgia e discopatia. Patologias degenerativas, 

passíveis de tratamento clínico conservador ou cirúrgico de acordo com a 

indicação do médico assistente.” (quesito do Juízo – ID. 23547420, pág. 4). 

C) Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O 

SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a 

este quesito torna prejudicados os quesitos de nº D a L). Resposta: 

“Incapaz parcialmente para atividades que exijam posições viciosas e 

esforço físico com carregamento de peso. Necessária readequação do 

seu ambiente de trabalho.” (quesito do Juízo – ID. 23547420, pág. 5). J) O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? Resposta: “Parcial e 

temporária.” (quesito do Juízo – ID. 23547420, pág. 5). [...] Nesse sentido, 

vislumbra-se do laudo pericial que a autora esteve incapaz de exercer seu 

labor habitual, sendo que o prazo para retorno (recuperação e/ou 

reabilitação) deste ao trabalho, conforme categoricamente afirmado pela 

Expert: “[...] Sugiro 6 meses de afastamento de atividades laborativas [...]” 

(sic) – quesito H – ID. 23547420, pág. 5. Portanto, no que tange ao termo 

inicial do benefício, consoante entendimento jurisprudencial, tenho que é 

devido o pagamento do auxílio-doença desde a data da entrada do 

benefício na via administrativa (DIB – 18/10/2018 – ID. 24293287, pág. 1). 

No tocante à data da cessação do benefício, conforme consignado pela 

Expert, o prazo para a autora se reabilitar para o exercício de suas 

funções habituais, se daria em 6 (seis) meses. Nesse sentido, tendo em 

vista que a perícia médica se realizou em 17/05/2019 (ID. 23547420), 

tenho que é devido o pagamento de auxílio-doença até 17/11/2019 (DCB). 

Comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na 

presente actio. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e o faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

ao pagamento correspondente ao Benefício de Auxílio-Doença à autora, 

Maria José da Silva Leite, pelos períodos (DIB) – 18/10/2018 até 

17/11/2019 - (DCB), no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, devidamente 

atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros para implantação do 

benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução 

/Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 607.557.339-91. Nome da Mãe: 

Maria Lourdes Candida da Silva. Nome da segurada: Maria José da Silva 

Leite. Endereço da segurada: Rua Borba Gato, n. 1.130, Setor Oeste, CEP: 

78.500-000 Colíder/MT. Benefício concedido: Auxílio-doença. DIB: 

18/10/2018 – data da entrada do benefício na via administrativa. DCB: 

17/11/2019. 4 - DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade do auxílio-doença que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º, da Lei n.º 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implantação do benefício no prazo de trinta (30) dias, razão pela qual, 

OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cumprimento da presente 

decisão, em especial, realizando as devidas retificações em seu sistema 

para evitar a suspensão do benefício de forma precária. Ademais, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 5 - Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 
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relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 7 - Sem custas, na forma da Lei. 

8 - E, por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 9 - 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao 

Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 10 - Preclusas as 

vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em quinze (15) 

dias. 11 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 475, § 2º Código de 

Processo Civil). P.R.I.C. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO CHIOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000331-91.2019.8.11.0009. AUTOR(A): SELVINO 

CHIOTTI. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. 

Vistos, etc. Cuida-se de ação previdenciária objetivando a concessão da 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural ajuizada por Selvino Chiotti 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega o autor, em síntese, possuir 

todos os requisitos necessários para perceber a aposentadoria para 

trabalhador rural. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, 

fora deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferido a tutela 

antecipada, designada audiência de instrução e julgamento e determinada 

a citação da requerida para apresentar defesa (ID. 18277459). Citada, a 

requerida apresentou defesa na modalidade de contestação, alegando, em 

síntese, que o requerente não preenche os requisitos necessários para 

perceber o benefício pleiteado, ao final pugnou pela improcedência da 

ação (ID. 19929410). Sem demora, fora certificado pela Secretaria deste 

Juízo a tempestividade da contestação apresentada pela requerida (ID. 

20836023). Em seguida, o requerente manifestou-se nos autos 

impugnando os argumentos lançados na contestação apresentada pela 

requerida (ID. 21365757). Na sequência, realizou-se a instrução (ID. 

21408794), momento em que foi ouvida a parte autora e as testemunhas 

presentes. Ao final, fora apresentado alegações finais remissivas à inicial 

e impugnação à contestação, reiterando o pedido de concessão de tutela 

antecipada. Por fim, permaneceram os autos conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, em 

análise à contestação de ID. 19929410, vislumbro que a requerida 

suscitou preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, a qual merece 

prosperar, uma vez que o autor só pleiteou o benefício pretendido, na via 

judicial, depois de decorrido mais de 09 (nove) anos após a data do 

requerimento do benefício administrativo (ID. 18232778, pág. 1). Assim, em 

virtude do requerimento na esfera administrativa ter ocorrido em 

22/10/2009, e o ajuizamento da ação em 22/02/2019, as parcelas 

anteriores a 22/02/2014 restaram fulminadas pelo instituto da prescrição. 

Desta feita, ACOLHO a preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação que fora 

arguida pela requerida, para determinar que em caso de procedência da 

ação, deverão ser observadas as parcelas atingidas pela prescrição 

quinquenal. 2 - Assim, estando devidamente instruído o feito e não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. Como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual o autor pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n. 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n. 8.213/91. O 

requerente, nascido em 20/10/1948 (documento - ID. 18232765, pág. 2), 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 2008, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve o requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 162 (cento e sessenta e dois) 

meses, imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição 

do direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido 

formulado após a cessação da atividade rural (AC nº 

2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), 

DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei 

n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito 

quando baseada em início razoável de prova material, contemporânea à 

época dos fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício 

(Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 5 da 

Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, o requerente juntou como início de prova material: a) 

Certidão de casamento do autor constando sua profissão como lavrador, 

ano de 1961 (ID. 18232770, pág. 1); b) Declaração constando que o autor 

e sua esposa trabalharam nas terras do Sr. Pedro José Fiabane, 

exercendo atividade rural, nos anos de 1999 até 2004 no município de 

Marcelândia/MT, o documento fora lavrado em 2009 (ID. 18232770, pág. 

2); c) Atestado de residência em nome do autor, constando sua profissão 

como agricultor, ano de 1966 (ID. 18232770, pág. 3); d) Certidão de 

nascimento do filho do autor, constando a profissão de seu genitor na 

condição de lavrador, ano de 1970 (ID. 18232770, pág. 4); e) Autorização 

de ocupação de propriedade rural expedido pelo INCRA em nome do autor, 

constando sua profissão também como agricultor, ano de 1993 (ID. 

18232770, págs. 5/6); f) Notas Fiscais em nome do autor, referente a 

venda de leite in natura, anos de 1995 – 1996 – 1997 - 1998 (Ids. 

18232770, pág. 7/11 e 18232773, pág. 7); g) Notas Fiscais de produtor 

rural em nome do autor referente à venda bezerros, anos de 1997 - 1998 

(ID. 18232773, pág. 4/5); h) Notas Fiscais em nome do autor referente à 

compra de produtos para manejo do gado, anos de 2015 - 2016 (ID. 

18232773, pág. 8/11) e, i) Cópia do indeferimento administrativo (ID. 

18232778, pág. 1). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que 

o início de prova material não abrangera necessariamente o número de 

meses idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o 

início de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a 

eficácia probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será 

devido o benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que 

esta prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja incipiente 

e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades 
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enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Logo, as testemunhas 

ouvidas na audiência de instrução foram uníssonas em confirmarem o 

trabalho rurícola do autor no meio rural desde longa data, senão vejamos 

(ID. 21408794): “Que conhece o autor desde 1998. Que conheceu o autor 

em Analândia. Que o autor morava e trabalhava em uma chácara. Que 

plantava mandioca, hortaliças, etc. Que já viu o autor criando pequenos 

animais, tais como galinhas e porcos. Que a testemunha já comprou 

bananas e diversos outros produtos resultante da roça do autor. Que o 

autor sempre foi da lida rural. Que sempre dependeu da atividade rural 

para sobreviver. Que em Nova Bandeirantes/MT o autor também 

trabalhava no meio rural. Que não tinha empregados nem maquinários para 

auxiliá-lo. Que atualmente o autor reside na cidade. Que o autor atualmente 

planta em seu quintal. Que o terreno da casa do autor é grande.” (SIC) 

Dorival Nunes da Silva. “Que é conhecida do autor. Que o esposo da 

testemunha já trabalhou com o autor em 1986. Que trabalharam juntos por 

5 anos no estado de Mato Grosso do Sul. Que o autor realizava venda de 

algodão. Que não sabe se o autor possui outras fontes de renda. Que o 

esposo da testemunha já trabalhou na lida rural juntamente com o autor. 

Que na propriedade rural onde trabalharam juntos plantavam lavoura. Que 

o autor veio para o Mato Grosso em 1992. Que continuou exercendo 

atividade rural. Que criava galinhas. Que a propriedade rural do autor era 

pequena. Que a testemunha não conheceu o sítio do autor. Que o autor 

realizava venda dos produtos do sítio para sobreviver. Que não possuía 

outras fontes de renda.” (SIC) Vera Lúcia dos Santos Simão. Ademais, 

vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é 

cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, 

colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo 

de apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto 

a comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período 

de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia 

familiar entende-se que o trabalho dos membros deve ser indispensável 

para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não podendo 

haver auxílio permanente de empregados na exploração da atividade ou 

mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. Além disso, 

cumpre ressaltar o recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal 

de Justiça e descrito na Súmula 577, in verbis: “É possível reconhecer o 

tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, 

desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o 

contraditório.” (Súmula 577 STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, 

DJe 27/06/2016) Sem sombra de dúvidas a lide do autor era rural e em 

regime de economia familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do 

artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurado especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. Pois 

bem. As testemunhas, ouvidas em juízo informaram que o autor, por toda 

sua vida morou e exerceu atividades rurais, inclusive em diversas 

localidades, sendo que estas atividades eram desenvolvidas em regime de 

economia familiar, não possuindo qualquer maquinário agrícola, exercendo 

sua atividade de forma manual. Entretanto, a testemunha Vera Lúcia dos 

Santos Simão na sua oitiva informou a este Juízo que seu marido foi 

funcionário do autor pelo período aproximado de 5 (cinco) anos. Logo, em 

conformidade com o que reza o art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, o 

auxílio de empregados descaracteriza o regime de economia familiar. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial, a seguir: “EMENTA: 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. EXPLORAÇÃO 

ECONÔMICA DA PROPRIEDADE. AUXÍLIO DE EMPREGADOS. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO. 1. É indevida a 

aposentadoria por idade ao autoqualificado trabalhador rural que explora 

economicamente a propriedade rural mediante o auxílio de empregados, 

ficando descaracterizado o regime de economia familiar. (TRF-4 – AC: 608 

PR 2006.70.99.000608-0, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de 

Julgamento: 23/03/2010, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

05/04/2010). Desse modo, ante a fundamentação exposta acima, AFASTO 

o período de 5 anos (1986 a 1991) de atividade rural declarada, em razão 

de ter sido exercida mediante colaboração de funcionários. De outro lado, 

em que pese a louvável manifestação apresentada pela Autarquia 

Previdenciária em sede de contestação (ID. 19929410), tais argumentos 

não prosperam, uma vez que, compulsando o presente feito, em especial 

aos documentos rurais que de início serviram bastante para comprovar 

seu labor rurícola exercido, verifico que o autor possui mais de 40 anos de 

serviço no meio campesino. Ademais, vejo ainda que o autor nunca 

vertera contribuições tampouco há vínculos empregatícios em meio 

urbano, conforme se observa do CNIS (ID. 19929412), logo, não pairam 

dúvidas de que seu labor sempre fora no meio rural. Assim, comprovados 

os requisitos legais para obtenção do benefício da aposentadoria por 

idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na presente 

actio. Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial e o faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento da Aposentadoria Rural por Idade ao autor, Sr. 

Selvino Chiotti, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento indeferido na via administrativa (DER – 22/10/2009 – ID. 

18232778, pág. 1), respeitando a prescrição quinquenal que precede o 

ajuizamento da ação – item “1”, devidamente atualizados. Nos termos do 

art. 80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, 

segue os parâmetros para implantação do benefício: CPF: 303.926.679-91. 

CI/RG: 1.589.869 SSP/PR. Nome do segurado: Selvino Chiotti. Nome da 

mãe: Ângela Cansi Chiotti. Nome do pai: José Bezerra de Oliveira. Data de 

nascimento: 20/10/1948. Endereço do segurado: Rua Natalino Borguetti, n. 

1427, Jardim Primavera, CEP: 78.500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: 

Aposentadoria por Idade Rural. DIB: 22/10/2009 – data da entrada do 

requerimento – DER. Renda mensal: salário-de-benefício. Prazo para 

cumprimento da sentença: 15 (QUINZE) DIAS. 3 - DECLARO a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada, não tem condições de exercer atividade laborativa. 4 - 

Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e DETERMINO a implementação do beneficio no 

prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Para tanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais 

para cumprimento da presente decisão. Ademais, DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil. 5 - Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir 

de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de 

poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 7 - Por fim, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). 8 - Sem custas, na forma da Lei. 9 - Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, SUBMETA-SE ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3, do Código de Processo Civil). Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e cautelas 

de estilo. P.R.I.C. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1001231-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO(A))

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001231-45.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

CLERISTON DOS SANTOS FERNANDES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos, etc. Cleriston dos Santos 

Fernandes interpôs a presente ação previdenciária de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificado nos autos. Alega o autor, em 

síntese, que é portador de defeito retiniano CID H33.0, catarata traumática 

CID H26.1 e outras opacidades do vítreo CID H43.3, patologias estas 

decorrentes de um acidente de trabalho e que o incapacitam de exercer 

seu labor como de costume. Com a inicial vieram os documentos. Recebida 

a inicial por este Juízo (ID. 9040489), fora deferido os benefícios da justiça 

gratuita, indeferido a tutela antecipada, determinado a citação da requerida 

e ao final a realização de perícia médica. Aportou aos autos o resultado da 

perícia médica (ID. 18253092). Em seguida, o autor apresentou 

manifestação acerca do laudo médico pericial (ID. 18888606). Citada, a 

requerida deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar contestação, 

conforme certidão de ID. 27893881. Por fim, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, vale 

registrar que a requerida devidamente citada para apresentar 

contestação, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ID 

27893881, razão pela qual, DECRETO SUA REVELIA. Todavia, não se 

aplicam os efeitos da revelia, uma vez que, se trata de direito indisponível. 

2 – Destarte, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 

355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355: O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349”. Pois bem. Sem delongas 

desnecessárias, verifica-se que o requerente (ID. 18888606) pugnou por 

realização de nova perícia médica. Entretanto, é cediço a escassez de 

profissionais nesta urbe dispostos em realizar perícias judiciais. Assim, em 

atenção ao princípio da economia e celeridade processual, e, ante a 

especialização da médica perita Dra. Letícia Rosa de Andrade, inscrita no 

CRM 9.120/MT, que se dispôs em realizar perícias nos processos em 

trâmite nesta Comarca, tenho por desnecessária a nomeação de 

profissional da saúde, indisponível nessa Comarca. Ademais, ressalto 

ainda que os quesitos respondidos pela Expert foram devidamente 

satisfeitos, razão pela qual, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente 

ao ID. 18888606, com fundamento no art. 477, §2º, inciso I e art. 480, 

ambos do Código de Processo Civil. 3 - Logo, estando devidamente 

instruído o feito e, não havendo mais preliminares a serem decididas, 

passo ao mérito. In casu, nota-se que a controvérsia do embate recaía 

sobre um único aspecto, qual seja, o fato de o autor comprovar a 

incapacidade para o trabalho, uma vez que a qualidade de segurado 

restou devidamente comprovado (CTPS de ID. 9014611). Nesse passo, 

dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91, que: “A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1.988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Com 

efeito, compulsando os presentes autos, verifico que restou comprovado 

a qualidade de segurado do requerente, bem como carência necessária 

para perceber o benefício pleiteado. Ainda, consoante perícia médica, há 

confirmação de que o autor esteve incapacitado para o desempenho de 

seu labor habitual, uma vez que foi diagnosticado pela médica perita, Dra. 

Letícia Rosa de Andrade, inscrita no CRM-MT sob n. 9.120, que estaria 

acometido de “descolamento de retina e perfuração de córnea tamponada 

que evoluiu para catarata traumática”. Nesta esteira, considerando a 

condição de segurado e a existência de incapacidade laborativa, entendo, 

que o autor evidentemente preenche os pressupostos autorizadores para 

concessão do benefício de auxílio-doença, ao tempo que sua enfermidade 

lhe incapacitava, a teor do artigo 59 da Lei nº 8.213/91. Vejamos alguns 

trechos do laudo pericial, em suma (ID. 18253092): 06) Conclusão: 

Resposta: “No momento, não apresenta incapacidade para trabalhar. 

Existiu um período de incapacidade ao trabalho de agosto de 2016 a 

novembro de 2016.” (Conclusão da Expert – ID. 18253092, pág. 3). 01) 

Qual o nome e a idade atual do autor ?Qual o atual estado de saúde do 

autor? Resposta: “Sr. Cleriston dos Santos Fernandes com 22 anos de 

idade. Apresenta sequela de ferimento por arma de fogo em olho 

esquerdo, tendo ocasionado descolamento de retina e perfuração de 

córnea tamponada que evoluiu para catarata traumática. Refere que irá 

realizar cirurgia . Aguarda agendamento da cirurgia pelo SUS. Apresenta 

visão monocular perfeita à direita.” (quesito do INSS – ID. 18253092, pág. 

3). 09) Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a 

patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada(residual) ? Resposta: “Estabilizada.” (quesito do INSS – ID. 

18253092, pág. 6). 04) A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? Resposta: “Não comprova.” (quesito do 

Juízo – ID. 18253092, pág. 9). [...] D’ outra banda, no que tange ao termo 

inicial do benefício, consoante entendimento jurisprudencial, tenho que é 

devido o pagamento do auxílio-doença desde a data da entrada do 

benefício na via administrativa (DIB – 18/11/2016 – ID. 9014487, pág. 4). 

No tocante à data da cessação do benefício, conforme consignado pela 

Expert, o autor esteve incapaz para o trabalho até Novembro de 2016, 

sem precisar o dia exato. Razão pela qual, não tendo elementos 

suficientes e/ou demonstração pelo autor, tenho que este deve ser o dia 

30 do respectivo mês. Comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, razão porque JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao 

pagamento do auxílio-doença ao autor Cleriston dos Santos Fernandes, 

pelos períodos (DIB – 18/11/2016 até 30/11/2016- (DCB), no valor do 

salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios 

previdenciários, devidamente atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros 

para implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 

057.710.581-73. Nome da Mãe: Penha Aparecida dos Santos. Nome do 

segurado: Cleriston dos Santos Fernandes. Endereço do segurado: Rua 

Cuiabá, n. 138, Setor Leste, Centro, CEP: 78.500-000 Colíder/MT. Benefício 

concedido: Auxílio-doença. DIB: 18/11/2016 – DER. DCB: 30/11/2016. 4 - 

DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do 

auxílio-doença que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da enfermidade, não tem condições de exercer atividade laborativa. 

Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e determino a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias. Para tanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais, para realizar o 

cumprimento da presente decisão. Ademais, DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil. 5 - Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com 

outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, DETERMINO que a 
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correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Sem 

custas, na forma da lei. E, por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 7 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

quinze (15) dias. 8 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 475, § 2º do 

Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001799-61.2017.8.11.0009
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ALESSANDRO DE MATTOS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001799-61.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

ALESSANDRO DE MATTOS MACHADO. RÉU: INSS - INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente 

c/c. pedido de tutela antecipada, ajuizada por Alessandro de Mattos 

Machado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega o autor, em 

síntese, que em decorrência de um acidente de trânsito, encontra-se 

incapacitado para exercer seu trabalho habitual como professor. Com a 

inicial vieram os documentos. Recebida a inicial (ID. 10642532), este Juízo 

deferiu o pedido de justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela antecipada, 

determinou a realização de perícia médica, bem como a citação da 

requerida para apresentar defesa. Aportou ao ID. 18322597 o resultado 

da perícia médica realizado junto ao autor. Na sequência, o autor 

apresentou manifestação acerca do laudo médico pericial (ID. 18636815). 

Devidamente citado e intimado para manifestar sobre o laudo pericial, o 

requerido apresentou contestação ao ID. 19740413, alegando, em síntese, 

que o requerente não preenche os requisitos para perceber o benefício 

pleiteado. Ao final pugnou pela improcedência da ação. Por conseguinte, o 

autor apresentou impugnação à contestação, alegando, em síntese, que 

possui qualidade de segurado e que ainda se encontra incapacitado para 

o trabalho. Por fim, pugnou pela procedência dos pedidos formulados na 

exordial (ID. 20953031). Após, fora certificado a tempestividade da 

contestação apresentada pelo requerido (ID. 27918872). Por fim, vieram 

os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – De pronto, 

quanto à preliminar de prescrição arguida pelo requerido na contestação 

de ID. 10152474, referente às parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que o 

ajuizamento da ação se deu em 2017 e, se reconhecido o direito do 

requerente será a partir de 2016, não havendo que se falar em 

quinquênio. 2 - Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 355: O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349”. 3 - Logo, estando 

devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a serem 

decididas, passo ao mérito. In casu, o bojo da questão encartada consiste 

em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto 

no artigo 86 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que: “Art. 86. O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia.” Depreende-se da disposição legal 

supra que à concessão do auxílio-acidente mister a observância dos 

seguintes requisitos: a) ter sido vítima de acidente, independentemente da 

sua natureza; b) deve haver nexo de causalidade entre a sequela e o 

evento danoso; e c) que essas lesões dificultem o exercício da atividade 

laboral habitualmente realizada. Nesse diapasão, o primeiro requisito 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela parte 

autora, que são conclusivos em afirmar que sofreu um acidente de 

trabalho, pois, conforme categoricamente afirmado pela Expert, o autor 

está acometido de “[...] hipotrofia do globo ocular e assimetria facial [...]” 

(sic) – ID. 18322597, pág. 2, com incapacidade laborativa parcial e 

definitiva. No que tange aos demais requisitos, é certo que a lesão, o nexo 

causal e a dificuldade em exercer a atividade laboral que habitualmente 

realizava também restaram comprovados pelo laudo pericial (ID. 

18322597). Afinal, a Expert consignou que o autor se apresenta 

incapacitado parcialmente e definitivamente para o trabalho que 

anteriormente exercia. Logo, salienta-se que, a médica perita consignou: 

“[...] Considero que o autor possui sequela permanente decorrente de 

acidente de trânsito ocorrido em abril de 2016. Trata-se de sequela com 

limitação funcional. [...]” (sic) – ID. 18322597, pág. 2. Vejamos alguns 

trechos do laudo pericial, em síntese (ID. 18322597): 02) Qual a atividade 

laborativa habitual do autor? A parte autora é empregada ou autônoma? 

Resposta: “Professor.” (quesito do INSS – ID. 18322597, pág. 3). 12) Diga 

a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou 

para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao 

exercício da profissão habitual do autor, levando-o à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: “Parcial.” (quesito do INSS – ID. 18322597, pág. 5). 13) 

Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga a Sra. perita, se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Resposta: “Definitiva.” (quesito do INSS – ID. 18322597, pág. 5). 09) Em se 

tratando de incapacitado, favor determinar DII Resposta: “Abril de 2016.” 

(quesito do Juízo – ID. 18322597, pág. 8). [...] Em relação ao prazo para o 

retorno (recuperação e/ou reabilitação) da autora para exercer seu labor 

habitual, a Expert consignou que: “[...]Consegue trabalhar como professor 

porém apresenta algumas limitações[...]” – ID. 18322597, pág. 6 - (sic) – 

Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM/MT n. 3.025. Com efeito, 

compulsando os autos, verifica-se da perícia realizada por este Juízo (ID. 

19322597), que além de ter sido reconhecido categoricamente a 

incapacidade laborativa parcial e definitiva do autor para o seu labor 

costumeiro, ao analisar o CNIS da contestação apresentada pela requerida 

(ID. 19740421), constatou-se também que este já se encontra reabilitado 

para suas funções habituais, uma vez que, realizou atividade laborativa 

junto ao Estado de Mato Grosso em 26/09/2016 (ID. 19740421), 1 mês 

após a cessação do benefício na via administrativa. Vale frisar ainda que 

o autor desempenhou atividade laborativa junto ao Município de Colíder em 

05/02/2019, 10 (dez) meses após a perícia médica realizada por este 

Juízo, o que confirma seu retorno/reabilitação ao trabalho. Desse modo, 

tenho que o autor tem direito a concessão do auxílio-acidente ao tempo 

que sua enfermidade lhe incapacitava. D’ outra banda, no que tange ao 

termo inicial do benefício, consoante entendimento jurisprudencial, tenho 

que é devido o pagamento do benefício de auxílio-acidente desde a data 

cessação do benefício na via administrativa (DCB – 31/08/2016 – ID. 

10152474). Nesse toada, é o entendimento jurisprudencial Pátrio, 

conforme acórdãos que ora transcrevo: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

PARA O JULGAMENTO DO FEITO AFASTADA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. TERMO 

INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE 

CONCEDIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. (...) O termo inicial do 

restabelecimento do Auxílio-Doença Acidentário concedido ao acidentado 

é o data da cessação do benefício previdenciário anteriormente 
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concedido. (TJMG; AC-RN 1.0701.10.005820-8/001; Rel. Des. Rogério 

Medeiros; Julg. 27/10/2016; DJEMG 09/11/2016)” – Grifos meus. Por fim, 

no tocante à data da cessação do benefício, em atenção ao CNIS de ID. 

19740421, pág. 2, verifica-se que o autor de fato retornou ao seu labor 

habitual, logo, tenho que o pagamento deverá perdurar até 26/09/2016 

(DCB). Assim, estando devidamente comprovados os requisitos legais 

para obtenção do auxílio-acidente, imperiosa se faz a parcial procedência 

dos pedidos contidos na presente actio. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial e o faço para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

correspondente ao benefício de Auxílio-Acidente ao autor, Alessandro de 

Mattos Machado, equivalente a cinquenta por cento (50 %) do salário 

mínimo mensal, pelos períodos (DIB - 31/08/2016 – ID. 10152474) até (DCB 

– 26/09/2016 – ID. 19740421), devidamente atualizado. Destarte, sintetizo 

os parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do 

CPF: 045.034.239-59. Número da CI/RG: 8.952.558-6 SSP/PR. Filiação: 

Rosa de Mattos Machado. Nome do segurado: Alessandro de Mattos 

Machado. Endereço do segurado: Rua Xingú, n. 1.305, Setor Leste, CEP: 

78.500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: Auxílio-acidente. DIB: 

31/08/2016 – data da cessação do benefício na via administrativa (DCB). 

DCB: 26/09/2016 – data em que o autor retornou ao seu trabalho habitual. 

4 - DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade 

do auxílio-acidente que é substituir a remuneração do trabalhador quando, 

em razão da enfermidade, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social 

de Atendimento às Demandas Judiciais, para realizar o cumprimento da 

presente decisão. Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. 5 - Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a 

teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até 

a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de 

mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com outro 

índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

7 - Sem custas, na forma da lei. E, por fim, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 8 - Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, SUBAM os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 9 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

quinze (15) dias. 10 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 475, § 2º do 

Código de Processo Civil). P.R.I.C. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000826-72.2018.8.11.0009. AUTOR(A): DELMA 

APARECIDA PLACIDO REU: INSS Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária com pedido de Auxílio-Doença c/c Pedido de Tutela 

Antecipada c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por 

DELMA APARECIDA PLACIDO em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a autora, 

em síntese, que se encontra incapacitada para o exercício de suas 

atividades habituais em razão das diversas enfermidades que lhe 

acometem. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, este 

Juízo deferiu o pedido de tutela antecipada, determinou a realização de 

perícia médica, bem como a citação da requerida para apresentar defesa 

(ID. 13699087). Em seguida, a requerente se manifestou nos autos 

informando que houve a cessação do benefício concedido por este Juízo, 

requerendo o seu restabelecimento (ID. 18440969 e 19313484). Após, 

este Juízo indeferiu o pedido, determinando a intimação da perita para 

juntar ao feito o laudo pericial realizado (ID. 19417930). Aportou aos autos 

o resultado da perícia médica (ID. 25929278). Manifestação da requerente 

acerca do laudo pericial ao ID 26239381. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação, alegando, em síntese, que a requerente não 

preenche os requisitos para perceber o benefício pleiteado, ao final, 

pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na exordial (ID. 

26599858). Após, a Secretaria de Vara certificou a tempestividade da 

contestação (ID. 28007812). Instada, a requerente apresentou 

manifestação nos autos, impugnando os termos lançados pela requerida 

na contestação, ao final, pugnou pela procedência do pleito (ID. 

28275031). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 

355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 2 - Logo, 

estando devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a 

serem decididas, passo ao julgamento do mérito. In casu, nota-se que a 

controvérsia do embate recaía sobre um único aspecto, qual seja, o fato 

de a autora comprovar a incapacidade para o trabalho, uma vez que a 

qualidade de segurada restou comprovada através do CNIS (ID. 

13161410). Dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: “A Previdência Social, 

mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Nessa 

toada, não restando dúvida quanto à qualidade de segurada, analisando 

os autos, necessário destacar que é fato que a autora pleiteou na inicial o 

benefício de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, e, como a 

perícia, reconheceu categoricamente sua incapacidade para o trabalho, 

sendo conclusiva no sentido da permanência desta incapacidade, tenho 

que a mesma tem direito a concessão da aposentadoria por invalidez, uma 

vez que ficou comprovada a existência de todos os requisitos do artigo 42 

da Lei nº 8.213/91. Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em síntese 

(ID 25929278): 11) Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho 

para as atividades que anteriormente exercia ? Resposta: Sim. (pág. 07) 

12) Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à 

incapacidade total ou parcial? Resposta: Total. (pág. 08) 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga a Sra. perita, se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária ? 

Resposta: Permanente. (pág. 08). 17) No caso de incapacidade 

permanente e total, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda 

e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra 
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função? Resposta: Neste caso, não indico reabilitação profissional (pág. 

09). 08) Considerando incapacidade total=incapacidade para toda e 

qualquer atividade laboral e incapacidade parcial=incapacidade ao menos 

para a atividade habitual; incapacidade definitiva=sem prognóstico de 

recuperação e incapacidade temporária com prognóstico de recuperação, 

defina se a incapacidade verificada é total ou parcial e se definitiva ou 

temporária? Resposta: Incapacidade total e definitiva para exercer a 

atividade laborativa habitual. (pág. 11). [...] Pois bem. Quanto à 

aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42: “A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Logo, a concessão do benefício de Aposentadoria por 

invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Seguindo esse raciocínio, considerando que a autora já comprovou 

a qualidade de segurada exigida, resta-nos analisar a incapacidade. O 

caso não merece muitas digressões, uma vez que, como vimos nos autos, 

a parte autora há muito trava uma luta diária contra sua enfermidade, e 

não é preciso muito intelecto para concluir que a impossibilidade de 

trabalho, e a falta de amparo por parte da previdência, acarretam-lhe 

prejuízos imensuráveis na mantença da subsistência sua e de sua família. 

Com efeito, restou comprovada a incapacidade para o exercício de 

atividade laboral, mormente porque ficou frisado que a incapacidade é total 

e definitiva. Por oportuno, calha à fiveleta registrar que, segundo 

entendimento dominante na jurisprudência pátria, nas ações em que se 

objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o 

julgador firma seu convencimento com base na prova pericial, não 

deixando de se ater, entretanto, aos demais elementos de prova, sendo 

certo que embora possível, teoricamente, o exercício de outra atividade 

pelo segurada, ainda assim a inativação por invalidez deve ser outorgada 

se, na prática, for difícil a respectiva reabilitação, seja pela natureza da 

doença, ou, pela natureza das atividades desenvolvidas, seja pela idade 

avançada. Além disso, devem ser consideradas as condições pessoais 

do postulante, tais como a presumível pouca instrução, a idade, a limitada 

experiência profissional e, por fim, o exíguo mercado de trabalho atual, já 

restrito até para pessoas jovens e saudáveis. No presente caso, seria 

muito difícil que a parte autora tivesse êxito num processo de reabilitação 

dada às suas circunstâncias, haja vista a Médica Perita afirmar no laudo a 

não indicação de reabilitação profissional no caso da requerente. De fato, 

ordenar que a autora recomponha sua vida profissional, negando-lhe o 

benefício no momento em que dele necessita, seria contrariar o basilar 

princípio da dignidade da pessoa. Observe-se que a atual condição da 

autora o impede de exercer qualquer outra atividade laborativa. D’ outra 

banda, no que tange ao termo inicial do benefício, consoante entendimento 

jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento do auxílio-doença desde 

a data seguinte ao da cessação do benefício na via administrativa 

(18/04/2018, ID 13161410), com a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez, a partir da data do laudo da perícia médica (24/10/2018, ID 

25929278). Nessa toada, é o entendimento jurisprudencial Pátrio, 

conforme acórdãos que ora transcrevo: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 6. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 

43 da Lei 8.213/91), com conversão em aposentadoria por invalidez, a 

partir do laudo pericial, conforme determinação da r. sentença. (...) 

(Apelação Cível nº 0047702-29.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 

1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 29.11.2017, unânime, 

e-DJF1 24.01.2018).” (Grifos meus) “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. TERMO DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO 

ADMINISTRATIVA DA BENESSE. ART. 71 DA LEI 8.212/91 E ART. 101 DA 

LEI 8.213/91. (...) 3. O termo inicial do benefício será a data do 

requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença. Não havendo requerimento, será a data da citação do 

INSS. In casu, deve ser reconhecido o direito ao auxílio-doença ao 

requerente a partir da data do requerimento administrativo em 07.06.2011 

(fls. 38), o qual será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade, podendo o 

benefício ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender do 

resultado do processo de reabilitação. Devem, ainda, ser descontados 

eventuais importes recebidos, no mesmo período, a título de benefício 

inacumulável. (...) (Apelação Cível nº 0036812-31.2017.4.01.9199/MG, 2ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. João Luiz de Sousa. j. 30.08.2017, 

unânime, e-DJF1 11.09.2017).” (Grifos meus) Portanto, estando 

devidamente comprovados os requisitos legais para concessão de 

aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Por fim, e não menos importante, vale salientar 

que a pessoa beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a se submeter a 

exames periódicos a cargo da Autarquia, nos termos dos arts. 70 da Lei 

n.º 8.212/1991, 101, § 1º e § 2º e 43, § 4º, da Lei nº 8.213/1991. Ex 

positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e o 

faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento do auxílio-doença à autora, Sra. Delma Aparecida Plácido, 

equivalente ao salário-de-benefício, desde a data seguinte ao da 

cessação do benefício na via administrativa (18/04/2018, ID 13161410), 

com a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da 

perícia médica realizada (24/10/2018, ID 25929278), devidamente 

atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros para implantação do 

benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução 

/Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 000.822.251-76. Filiação: Paulino 

Ferreira Godinho e Maria Ferreira Godinho. Nome do(a) segurado(a): 

Delma Aparecida Placido. Endereço do(a) segurado(a): Avenida 

Presidente Dutra, n° 370, Bairro Centro, Setor Sul, CEP: 78500-000, 

Colíder/MT. Benefício concedido: Auxílio-doença. DIB: 18/04/2018 – data 

seguinte ao da cessação do benefício na via administrativa. Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez. DIB: 24/10/2018 – data da 

realização da perícia médica (conversão). 3 - DECLARO a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada e/ou enfermidade, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. Outrossim, ante a decisão supra, TORNO DEFINITIVA A 

TUTELA ANTECIPADA concedida na r. decisão de ID. 13699087. OFICIE-SE 

o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às 

Demandas Judiciais para cumprimento da presente decisão, em especial, 

realizando as devidas retificações em seu sistema. Ademais, DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 4 - Sobre as prestações 

em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e 

juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação 

até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 

161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. 5 - 

DEIXO DE CONDENAR a requerida em custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001. 6 - CONDENO a requerida no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. 7 - Interposto recurso de apelação, independentemente 

de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 
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Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

15 (quinze) dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, 

do Código de Processo Civil). P.R.I.C. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000437-24.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

LUCIMAR BATISTA GUIMARAES REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT, movida por Lucimar Batista 

Guimarães em face da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A., todos 

qualificados nos autos, em que pretende a parte requerente a condenação 

da requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) referente à indenização do seguro obrigatório, em razão 

das lesões advindas do acidente de trânsito ocorrido em 29 de julho de 

2016. Citadas (IDs. 8165742 e 8165753), as requeridas apresentaram 

contestação ao ID. 8770266. Em síntese, no mérito, sustenta a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, bem como inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu sobre a correção monetária, juros 

moratórios, honorários advocatícios, e, ao final, pugnou pela 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação (ID. 16566247), 

oportunidade em que foram rebatidos os argumentos lançados na peça 

defensiva. Saneado o feito ao ID. 19530964, fixado os pontos 

controvertidos e determinada perícia médica. Laudo Pericial acostado ao 

ID. 23550025, do qual fora dada ciência às partes. Após, o autor ao ID. 

25063405 requereu o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 

membro fraturado a título de ressarcimento pelos gastos decorrentes do 

acidente automobilístico. É o relatório. DECIDO. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide por versar sobre matéria de direito e de fato 

que dispensa a produção de outras provas em audiência. As provas 

carreadas aos autos são suficientes para formar o necessário 

convencimento, não encontrando, portanto, nenhum óbice quanto a 

aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Não havendo questões preliminares a serem discutidas no feito, 

passa-se a questão de mérito. A existência do acidente não despontou 

como ponto controvertido nos autos, de modo que a questão a ser 

decidida diz respeito, unicamente, a atualização do montante da 

indenização. Convém esclarecer que a questão debatida nos autos é 

regulada pela Lei nº 6.194/1974 e, para que a parte autora faça jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes 

requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez 

permanente e/ou despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; d) grau da lesão. Neste aspecto, 

cumpre destacar que a Lei n.º 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em sua 

redação primitiva, estabelecia que a indenização por invalidez permanente 

seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior salário-mínimo vigente 

no país. Todavia, com a edição da MP n.º 340/2006, de 29/12/2006, 

convertida na Lei n.º 11.482/2007, de 31/05/2007, a indenização por 

invalidez passou a observar o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), veja-se: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).” Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 29 de julho de 2016, há 

que se observar o regramento estabelecido pela Lei n.º 11.482/2007, de 

modo que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo necessário que se estabeleça o grau da lesão para fins de 

estipulação do valor correspondente, conforme dispõe o § 1.º, do art. 3.º, 

da Lei n.º 6.194/1974: “§ 1.º - No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, vale destacar que restou pacificado o entendimento de que a 

indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula n.º 474 do STJ: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. A perícia médica de ID. 

23550025, atesta que a parte autora, em razão do acidente de trânsito que 

sofreu, realizado todos os procedimentos médicos capazes de minimizar o 

dano (quesito n. 7, a), não possui sequelas incapacitante em caráter 

permanente (quesito n. 7, e), e por essa razão não há se falar na 

indenização pretendida, visto que a Lei n.º 6.194/1974 prevê indenização 

somente para os casos de acidente automobilístico do qual decorram 

lesões que gerem invalidez permanente, total ou parcial. Desse modo, 

tendo em vista que não resultou lesão permanente alguma à parte autora o 

acidente automobilístico sofrido pela mesma, descrito no boletim de 

acidente n.º 0059 de ID. 5578498, ela não faz jus ao recebimento da 

pretendida indenização. Nesse interim, é importante frisar que a expert é 

categórica em afirmar que não existe invalidez nem incapacidade (ID. 

23550025). Assim, não havendo complementação a ser feita. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, por ser a requerente 

beneficiária da gratuidade judiciária (fl.35), a exigibilidade de tais verbas 

ficam suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000466-74.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

SILVANA MOREIRA ZAMONER REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT, movida por SILVANA MOREIRA 

ZAMONER, em face da Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A., todos qualificados nos autos, em que 

pretende a parte requerente a condenação da requerida ao pagamento 

“no montante percentual correto conforme TABELA DE INVALIDEZ 

PERMANENTE incluída pela Lei 11.945/2009, em razão da sua INVALIDEZ, 

acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do acidente, 

02/07/2016”. Citadas, os requeridos apresentaram contestação ao ID. 

8770061. Em síntese, aduziu preliminarmente a falta de interesse de agir 

em razão da ausência de requerimento administrativo e do laudo do IML, 

no mérito, sustenta a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

bem como inexistência de prova da invalidez, sendo necessária a 

produção de prova pericial. Discorreu sobre a correção monetária, juros 

moratórios, honorários advocatícios, e, ao final, pugnou pela 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação (ID. 16566266), 

oportunidade em que foram rebatidos os argumentos lançados na peça 

defensiva. Determinada a especificação de provas (ID 17509150), as 

partes pugnaram pela realização de perícia médica (Ids. 17652628 e 

17852316). Saneado o feito ao ID. 19530943, fixado os pontos 

controvertidos e determinada perícia médica. Laudo Pericial acostado ao 

ID. 23551257, do qual fora dada ciência às partes. Após, a autora ao ID. 

25063422 requereu o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 

membro fraturado a título de ressarcimento pelos gastos decorrentes do 

acidente automobilístico, e manifestação dos requeridos ao ID 27345837, 

favoráveis ao resultado da perícia. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

1) O feito comporta o julgamento antecipado da lide por versar sobre 

matéria de direito e de fato que dispensa a produção de outras provas em 

audiência. As provas carreadas aos autos são suficientes para formar o 

necessário convencimento, não encontrando, portanto, nenhum óbice 

quanto a aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 2) Não havendo questões preliminares a serem discutidas 

no feito, passa-se a questão de mérito. A existência do acidente não 

despontou como ponto controvertido nos autos, de modo que a questão a 

ser decidida diz respeito, unicamente, a atualização do montante da 

indenização. Convém esclarecer que a questão debatida nos autos é 

regulada pela Lei nº 6.194/1974 e, para que a parte autora faça jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes 

requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez 

permanente e/ou despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; d) grau da lesão. Neste aspecto, 

cumpre destacar que a Lei n.º 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em sua 

redação primitiva, estabelecia que a indenização por invalidez permanente 

seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior salário-mínimo vigente 

no país. Todavia, com a edição da MP n.º 340/2006, de 29/12/2006, 

convertida na Lei n.º 11.482/2007, de 31/05/2007, a indenização por 

invalidez passou a observar o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), veja-se: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).” Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 29 de julho de 2016, há 

que se observar o regramento estabelecido pela Lei n.º 11.482/2007, de 

modo que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo necessário que se estabeleça o grau da lesão para fins de 

estipulação do valor correspondente, conforme dispõe o § 1.º, do art. 3.º, 

da Lei n.º 6.194/1974: “§ 1.º - No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, vale destacar que restou pacificado o entendimento de que a 

indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula n.º 474 do STJ: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. A perícia médica de ID. 

23551257, foi categoria ao afirmar que a requerente “não apresenta 

sequelas incapacitantes de origem traumática” ID 23551257), e por essa 

razão não há se falar na indenização pretendida, visto que a Lei n.º 

6.194/1974 prevê indenização somente para os casos de acidente 

automobilístico do qual decorram lesões que gerem invalidez permanente, 

total ou parcial. Desse modo, tendo em vista que não resultou lesão 

permanente alguma à parte autora o acidente automobilístico sofrido pela 

mesma, descrito no boletim de acidente (IDs. 5766316 e 5766317), ela não 

faz jus ao recebimento da pretendida indenização. Logo, ante a ausência 

de invalidez permanente, seja total ou parcial, a improcedência do pedido 

inicial é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. 3) Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, por ser a requerente beneficiária da gratuidade 

judiciária, a exigibilidade de tais verbas ficam suspensas, nos termos do 

art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 4) Por fim, diante do ofício de ID 

23002827, DETERMINO o levantamento dos valores depositados neste 

feito a título de honorários periciais, devendo a transferência ser realizada 

na conta a ser informada pela perita. 5) Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. 6) Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em 15 dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001348-36.2017.8.11.0009. REQUERENTE: EDITH 

GYSI REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Pretensão indenizatória de seguro obrigatório DPVAT, movida 

por EDITH GYSI, em face de Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, todos qualificados, em que pretende a 

requerente a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização 

do seguro obrigatório, em razão das lesões advindas do acidente de 

trânsito ocorrido em 07/02/2017. Recebida a inicial ao ID 9259228. Citada, 

as requeridas apresentaram contestação ao ID. 10412327. Em síntese, no 

mérito, sustentaram o pagamento proporcional ao dano corporal em sede 

administrativa. Impugnação à contestação ID. 16566476, oportunidade em 
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que foram rebatidos os argumentos lançados na peça defensiva. Saneado 

o feito ao ID. 19811488, afastada as preliminares arguidas em 

contestação, fora determinada perícia médica. Laudo Pericial acostado ao 

ID. 23551243, do qual fora dada ciência às partes, com manifestação da 

requerente ao ID 25063416, pugnando pelo pagamento da porcentagem 

informada na perícia, e manifestação do requerido ao ID 27351045, 

concordando com a porcentagem informada e pugnando pelo abatimento 

no valor já pago administrativamente. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta o julgamento antecipado da lide 

por versar sobre matéria de direito e de fato que dispensa a produção de 

outras provas em audiência. As provas carreadas aos autos são 

suficientes para formar o necessário convencimento, não encontrando, 

portanto, nenhum óbice quanto a aplicação do disposto nos arts. 353 e 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo questões 

preliminares a serem discutidas no feito, passa-se a questão de mérito. A 

existência do acidente não despontou como ponto controvertido nos 

autos, de modo que a questão a ser decidida diz respeito, unicamente, na 

comprovação do grau de invalidez do requerente. Convém esclarecer que 

a questão debatida nos autos é regulada pela Lei nº 6.194/74 e, para que 

o requerente faça jus ao recebimento do seguro DPVAT, necessária a 

comprovação dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou despesas médicas; c) nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; d) grau 

da lesão. Neste aspecto, cumpre destacar que a Lei nº 6.194/74, que 

dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, em sua redação primitiva, estabelecia que a 

indenização por invalidez permanente seria no valor de até 40 (quarenta) 

vezes o maior salario mínimo vigente no país. Consigna-se que, em razão 

do acidente ter ocorrido em 07/02/2017, incide o art. 3.º, da Lei 

6.194/1974, com a redação dada pela Lei n.º 11.945/2009, que entrou em 

vigor em 05/06/2009, vez que a norma de direito material aplicável é aquela 

vigente na data do sinistro. Reza o art. 3.º da Lei n.º 6.194/1974: "Art. 3º. 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas." 

Destarte, a Lei sobredita assegura às pessoas envolvidas em acidentes 

de trânsito causados por veículo automotor, o recebimento de indenização 

de acordo com o dano suportado, exigindo, para tanto, a prova do 

acidente e do dano dele decorrente. Nesse viés, a súmula n.º 474 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)”. Calha ressaltar, que o boletim de 

ocorrência de ao ID 9246691 e os demais documentos carreados aos 

autos demonstram a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre ele e a lesão sofrida pelo autor. Resta fixar o valor 

devido pela parte demandada. Por tais motivos, a procedência da ação é 

medida que se impõe. Desse modo, a médica perita, no laudo pericial 

acostado ao ID 23551243, foi categórica ao afirmar que o déficit funcional 

apresentado é de 50% do membro superior esquerdo, o que corresponde 

a 50% de 70% na tabela DPVAT. Transcrevo: 6 - Respostas aos quesitos 

do Juízo I - Há invalidez permanente total ou parcial? Resposta: Sim, 

invalidez permanente parcial. II - Caso haja incapacidade, esta decorreu do 

acidente automobilístico? Resposta: Sim. III - a lesão encontra-se em forma 

estabilizada ou evolutiva? Resposta: Estabilizada. IV - Qual o grau de 

invalidez, sentido ou função do membro afetado? Resposta: 50% do 

membro superior esquerdo, o que corresponde a 50% de 70% na tabela 

DPVAT, o que é igual a 35% da importância segurada. f) Em sendo 

comprovada a invalidez permanente PARCIAL, é completa ou incompleta? 

Qual o grau apresentado admitindo-se uma escala de 1-100%? Resposta: 

De acordo com a tabela DPVAT – anexa à lei 11.945/2009 o déficit 

funcional apresentado é de 50% do membro superior esquerdo, o que 

corresponde a 50% de 70% na tabela DPVAT, que é igual a 35% da 

importância segurada. Contudo, a indenização não pode ser fixada com 

base em salários-mínimos, uma vez que o sinistro ocorreu em 07/02/2017, 

na vigência da Medida Provisória n.º 451/2008, posteriormente convertida 

na Lei n.º 11.945/2009, que alterou os arts. 3.º, 5.º e 12 da Lei n.º 

6.194/1974, conforme acima transcrito. Deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro/órgão lesionado em razão do sinistro. Urge 

salientar, que o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo 

controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI n.º 

4.350, declarou constitucional as alterações promovidas na Lei n.º 

6.194/1974 pelas Medidas Provisórias n.º 340/2006 e n.º 451/2008, 

convertidas nas Leis n.º 11.482/2007 e 11.945/2009. Nesse sentido, 

seguem arestos ora compilados com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 COM AS 

ALTERAÇÕES ADVINDAS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340/2006, 

POSTERIOMENTE CONVERTIDA NA LEI 11.482/2007. RECONHECIMENTO 

DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.482/2007. ADI 4267/DF. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP 

340/2006. NÃO CABIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

constitucionalidade da Lei 11.482/2007, no recente julgamento da ADI 

4267/DF, sedimentando a controvérsia a respeito da alteração da 

indenização securitária para um importe fixo em reais. - Reputado 

constitucional o novo critério de cálculo e pagamento do seguro DPVAT, 

não merece amparo a pretensão de incidência de correção monetária a 

partir da edição da Medida Provisória n. 340/2006, posteriormente 

convertida na Lei 11.482/2007”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 

10312130023921001 MG, 17ª Câmara Cível, Relator: Leite Praça, Data de 

Julgamento: 05/02/2015, Data de Publicação: 19/02/2015); “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MEDIDAS PROVISÓRIAS 

Nºs. 340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS N. 11.482/2007 E 

11.945/2009. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. I - O Supremo Tribunal Federal, órgão responsável 

pelo controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI nº 

4.350, declarou constitucional as alterações promovidas na Lei 6.194/74, 

pelas Medidas Provisórias nºs 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis 

nºs 11.482/2007 e 11.945/2009”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 

10295130011717001 MG, 10ª Câmara Cível, Relator: Vicente de Oliveira 

Silva, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data de Publicação: 18/03/2016); 

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

COMPLEMENTAÇÃO. MEDIDAS PROVISÓRIAS NºS. 340/2006 E 451/2008, 

CONVERTIDAS NAS LEIS NºS 11.482/2007 E 11.945/2009. 

CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. 

PAGAMENTO NOS TERMOS DA TABELA. ANEXO I DA LEI 11.945/09. - O 

Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo controle concentrado 

de constitucionalidade, no julgamento da ADI nº 4.350, declarou 

constitucionais as alterações promovidas na Lei nº 6.194/74, pelas 

Medidas Provisórias nºs 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nºs 

11.482/2007 e 11.945/2009. - O Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula 474, publicada em 19-06-2012, segundo a qual "a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". - Havendo recebido, a parte, 

administrativamente, a totalidade do valor da indenização pela invalidez 

decorrente do acidente automobilístico, nos termos da Tabela de Cálculo 

da Indenização em Invalidez Permanente (Anexo I da Lei 11.945/09), a 

improcedência do pedido de complementação é medida que se impõe. 

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 10271140007326001 MG, 11ª Câmara Cível, 

Relatora: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/02/2016, Data de 

Publicação: 07/03/2016). Assim, impõe-se, pois, a utilização da tabela 

introduzida pela Lei n.º 11.945 de 04/06/2009, para dar efetividade ao 

entendimento atual de que deve haver limitação da indenização, já que as 

resoluções do CNSP não têm o condão de se sobrepor à Lei. O art. 3.º, § 

1.º e incisos da Lei n.º 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n.º 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3.º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais”. O laudo pericial de ID 23551243 

aponta, como já mencionado, que os ferimentos sofridos pela parte autora, 

acarretou no déficit funcional de 50% do membro superior esquerdo, o 

que corresponde a 50% de 70% na tabela DPVAT, que é igual a 35% da 

importância segurada. Segundo a tabela acima mencionada, a perda 

completa, anatômica ou funcional de referido segmento, deve ser 

calculada com a aplicação do seguinte percentual: Danos Corporais 

Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros Superiores 

e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores 70% Desse modo, a indenização 

deve tomar por base o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), observando os percentuais da tabela prevista no anexo incluído 

pela Lei nº 11.945/2009, de acordo com o órgão afetado, que, neste caso 

é: 70% (setenta por cento) perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, aplicando-se, posteriormente, o percentual de 

comprometimento informado no laudo médico, correspondente a 50%. 

Destarte, a indenização do Seguro Obrigatório por invalidez é devida no 

valor total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

resultante do seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 70% (anexo da tabela) x 

50% (laudo pericial) = R$ 4.725,00. Contudo, tendo em vista o pagamento 

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) em sede administrativa, conforme comprovantes de IDs 

9246764 e 2403869, chega-se ao montante total devido de R$ 4.725,00 – 

R$ 1.687,50 = R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse sentido, seguem escólios ora compilados dos tribunais 

com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE - PERDA PARCIAL DA 

CAPACIDADE FUNCIONAL DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, OBSERVADO O PERCENTUAL DA 

INCAPACIDADE DO REQUERENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Tendo o acidente ocorrido em 24.01.2008, incide o art. 3º, da Lei 

6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, que entrou em 

vigor em 31.05.2007, uma vez que a norma de direito material aplicável é 

aquela vigente na data do sinistro. Por ocasião do acidente, a Res. n. 

29/91, da SUSEP, que versava sobre acidentes pessoais, previa, para o 

caso de invalidez total de um dos membros inferiores, o direito do 

beneficiário ao recebimento de 70% do capital segurado. Conclui-se, pois, 

que a indenização a que faz jus a autora restringe-se a 80% de 

R$9.450,00 (correspondente a 70% da indenização total), ou 56% de 

R$13.500,00, que equivale à quantia de R$7.560,00. Recurso parcialmente 

provido”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 10684140000119001 MG, 17ª 

Câmara Cível, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 

24/07/2014, Data de Publicação: 05/08/2014); “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR A 

16.12.2008. APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.945/09. TABELA RELATIVA 

AOS PERCENTUAIS INDENIZATÓRIOS PARA SEGURO DPVAT. O 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

Nº 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE 

SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. INEXISTÊNCIA DA DISCUSSÃO 

SOBRE EXTENSÃO DAS LESÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1.- Com efeito, importante sinalar, para análise da presente 

questão, que o sinistro ocorreu em 04.11.2009, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida Lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT. 2.- Todavia, no caso 

em tela, inexiste discussão a respeito da extensão das lesões sofridas, 

sendo que a parte autora apenas requereu o valor integral da indenização. 

Tanto na exordial, como na apelação, inexiste discussão a respeito da 

extensão das lesões sofridas. 3.- Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida”. (TJ-CE; APL 0035784-26.2013.8.06.0071; Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Jucid Peixoto do Amaral; DJCE 28/04/2015; Pág. 

40). Por fim, quanto à aplicação de juros de mora, estes devem incidir a 

partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, e a correção 

monetária a partir da data do acidente, com base no INPC/IBGE. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCENTE o pedido formulado na inicial, para condenar as demandadas, a 

pagarem a quantia de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente a indenização do seguro obrigatório de veículos – 

DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária a partir do sinistro. Em consequência, 

condeno a ré ao pagamento das custas e demais despesas do processo, 

além de honorários advocatícios devidos ao procurador da autora, estes 

arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (CPC, 

art. 85, § 2º). Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens. Preclusas as vias recursais e nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as anotações e baixas devidas. P. R. I. 

C. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO MIGUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001381-26.2017.8.11.0009. AUTOR(A): GILDO 

MIGUEL DA SILVA. RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Vistos,etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do 

benefício de auxílio-doença c/c c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por Gildo Miguel da Silva 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Afirma o autor, em síntese, que em 

razão de sua enfermidade (lesões de pele da face), encontra-se 

incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais e habituais, 

e que não concorda com a decisão administrativa que indeferiu o 

benefício, motivo pelo qual propôs a presente ação. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial por este Juízo (ID. 9314130), fora deferido 

os benefícios da justiça gratuita bem como a tutela antecipada, e ao final 

determinada à realização de perícia médica junto ao autor. Aportou aos 

autos o resultado da perícia médica (ID. 17793719). Instado, o requerente 

apresentou manifestação nos autos discordando com o laudo médico 

pericial, pugnando por nova realização de perícia médica. (ID. 18187825). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação ao ID. 18982357, 

alegando, em síntese, que o requerente não preenche os requisitos para 

perceber o benefício pleiteado, eis que não encontra-se incapacitado para 

exercer seu labor costumeiro. Ao final, pugnou pela improcedência da 

ação. Sem demora, a Secretaria de Vara certificou a intempestividade da 

contestação apresentada pela requerida (ID. 25851125). Na sequência, o 

autor impugnou a contestação apresentada pela requerida (ID. 26640104). 

Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

1 – Inicialmente, vale registrar que a requerida apresentou contestação 

intempestivamente, conforme certidão de ID 26640104, razão pela qual, 

DECRETO SUA REVELIA. Todavia, não se aplicam os efeitos da revelia, 

uma vez que, se trata de direito indisponível. 2 - Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo, 

salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 355: O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. Pois bem. Sem 

delongas desnecessárias, verifica-se que o requerente (ID. 18187820) 

pugnou por realização de nova perícia médica. Entretanto, é cediço a 

escassez de profissionais nesta urbe dispostos em realizar perícias 

judiciais. Assim, em atenção ao princípio da economia e celeridade 

processual, e, ante a especialização da médica perita Dra. Letícia Rosa de 

Andrade, inscrita no CRM 9.120/MT, que se dispôs em realizar perícias 

nos processos em trâmite nesta Comarca, tenho por desnecessária a 
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nomeação de profissional da saúde, indisponível nessa Comarca. 

Ademais, ressalto ainda que os quesitos respondidos pela Expert foram 

devidamente satisfeitos, razão pela qual, INDEFIRO o pedido formulado 

pelo requerente ao ID. 18187820, com fundamento no art. 477, §2º, inciso I 

e art. 480, ambos do Código de Processo Civil. 3 - Logo, estando 

devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a serem 

decididas, passo ao mérito. O cerne da questão encartada consiste em 

saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto 

nos artigos 42 ou 59 da Lei 8.213/91, em especial à sua incapacidade, 

uma vez que a qualidade de segurado e a carência foram devidamente 

comprovados através da CTPS (ID. 9293192). Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão. Desse modo, verifica-se que para a concessão de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, mister o atendimento a alguns requisitos. 

Analisando os autos, tenho que a pretensão deduzida pelo requerente em 

Juízo NÃO merece acolhimento. Ora, trata-se de ação de natureza 

previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. Com efeito, a perícia médica determinada por este Juízo, 

não concluiu pela incapacidade do requerente para o exercício de suas 

atividades laborativas. Destarte, a Expert, em exame físico, afirmou: “No 

momento, com as lesões em face avermelhadas sem secreção e sem 

aspecto neoplásico. Não comprova limitação para exercer sua função 

trabalhista. [...] Considero o autor sem incapacidade para o trabalho.” (sic) 

– Conclusão da Expert - ID. 17793719, pág. 2. Vejamos alguns trechos do 

laudo pericial, em síntese (ID. 17793719): 4) 4- A incapacidade laboral é 

parcial ou total permanente? Resposta: “Não apresenta incapacidade para 

trabalhar.” (quesito do autor – ID. 17793719, pág. 3) 9) Caso a resposta ao 

quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia declinada 

encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada(residual) 

? Resposta: “Não comprova agravamento.” (quesito do INSS - ID. 

17793719, pág.6). 10) Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a 

Sra. perita se o autor se encontra em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado ? Resposta: “sim e obteve remissão das lesões em 

fevereiro de 2018.” (quesito do INSS - ID. 17793719, pág.6). 4) A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

Resposta: “Não.” (quesito do Juízo - ID. 17793719, pág.6). [...] Desta 

forma, não há que falar-se em concessão do pretendido benefício 

previdenciário por ausência de incapacidade. Com efeito, os anteriores 

documentos médicos acostados à prefacial não podem sobrepor o atual 

laudo médico firmado pela Médica Perita Dra. Letícia Rosa de Andrade, 

inscrita no CRM-MT sob n. 9.120. Conclui-se, portanto, que a perícia 

médica determinada por este Juízo, de forma categórica, NÃO concluiu 

pela incapacidade do requerente para o exercício de suas atividades 

laborativas. Nesse passo, além de ter, a Expert, sido conclusiva, 

afirmando veementemente que o requerente não se encontra 

incapacitado, com base nos únicos documentos médicos coligidos aos 

autos e, apesar da louvável manifestação da parte autora, esta não se 

desincumbiu de trazer documentos comprobatórios de suas alegações, 

notadamente, ao seu caso especifico. Com efeito, ressalte-se que, 

embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo, nota-se que o requerente não 

trouxe qualquer prova no sentido de desconsiderar as conclusões da 

nobre Perita Judicial ou vício capaz de invalidar a prova técnica. Aliás, 

como sabido, tratando-se de prova de cunho técnico, sua conclusão 

possui grande valor probatório, salvo na existência de provas contrárias 

mais fortes. Neste sentido, colaciono o seguinte aresto do egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO AUTORA 

IMPROVIDA. 1. O segurado especial trabalhador rural em regime de 

economia familiar faz jus aos benefícios por incapacidade, mediante prova 

do tempo de serviço no período de carência, através de início de prova 

material, corroborada por prova testemunhal segura. 2. O laudo médico 

oficial atesta que a Autora padece de Fibromialgia e Espondiloartrose 

Lombar e que existe incapacidade "leve", passível de tratamento, não se 

verificando a ocorrência de incapacidade capaz de impedir que a 

requerente desenvolva suas atividades habituais. 3. O julgador não está 

adstrito ao laudo médico pericial, podendo formar sua convicção com 

outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, a autora não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não 

havendo elementos comprobatórios da alegada incapacidade. 4. Apelação 

da Autora a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. Marcelo Motta de Oliveira. j. 

07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). Ademais, vale registrar ainda 

que o autor recebeu auxílio-doença quando necessitou. Por fim, trago à 

colação o Enunciado nº 07 sobre o Código de Processo Civil, aprovado em 

Sessão Plenária realizada em 26/02/2016, pelos magistrados que 

integraram os Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados 

sobre o Código de Processo Civil, in verbis: “Considera-se suficientemente 

fundamentada a decisão em que o Juiz se manifesta sobre os argumentos 

relevantes e pertinentes alegados pelas partes”. Logo, ausentes os 

requisitos do benefício pretendido, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez formulado por Gildo Miguel 

da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da 

ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. 5 - Destarte, nada obstante tenha este Juízo em análise 

sumária quando do recebimento da exordial entendido ser possível o 

deferimento da tutela antecipada para receber o benefício de 

auxílio-doença logo no início da demanda, neste momento deflui-se dos 

autos que os pressupostos para sua manutenção estão ausentes, motivo 

pelo qual, REVOGO-A. Por fim, ante a revogação da tutela antecipada, 

OFICIE-SE com URGÊNCIA o INSS – APSADJ – Agência da Previdência 

Social de Atendimento às Demandas Judiciais, para CESSAR o benefício 

de auxílio-doença que havia sido implantado em favor do autor mediante 

ordem judicial, caso já não tenha feito. Neste passo, cumpre consignar 

que “Não há que se falar em devolução de parcelas recebidas pela parte 

autora, a título de benefício de auxílio-doença, tendo em vista sua natureza 

alimentar e a boa-fé do demandante, além de terem sido recebidas por 

força de determinação judicial”. (TRF-3 - AC 0034577-38.2012.4.03.9999 – 

Décima Turma – Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 

de março de 2013). 6 - CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do 

§3º, art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens. 8 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 (quinze) dias. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MULINARI FERREIRA (EXECUTADO)

ROSENILDA MULINARI FERREIRA 01027947158 (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 
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autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95550 Nr: 2992-02.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA LORENZONI CHEQUIM MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A

 Autos n. 2992-02.2015.811.0009.Código Apolo n. 95550.Vistos, etc.No 

caso dos autos, analisando os documentos juntados, bem como a causa 

de pedir, observo que, efetivamente, o processo de nº 

1982-54.2014.811.0009, código 88857, se refere ao mesmo litígio, 

havendo identidade da causa de pedir e do objeto em que se discute a lide 

(mesmo contrato), o que permite concluir acerca da existência de 

conexão, notadamente em razão da possibilidade de decisões 

conflitantes, o que justifica a reunião deste feito com aquele.2) Sem 

prejuízo, proceda-se ao apensamento a estes autos do feito de nº 

1982-54.2014.811.0009, código 88857.3) Por fim, tendo em vista que 

naqueles autos fora proferido despacho saneador designando audiência e 

perícia, aguarde-se a sua realização.CUMPRA-SE.Colíder/MT, 21 de maio 

de 2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54900 Nr: 2339-73.2010.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANISIO BERNARDELLI, PEDRO ANISIO 

BERNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE a parte requerente/exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar pelo que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88403 Nr: 1631-81.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO FLAVIO ALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:MT/12.750, MARCO AURÉLIO PINHEIRO GONSALVES 

- OAB:DF/17.151

 Vistos, etc.

 INTIME-SE a parte requerente/exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar pelo que entender de direito.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113937 Nr: 2840-46.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2840-46.2018.811.0009 – código: 113937

ESPÉCIE: Procedimentos Investigatórios

PARTE REQUERENTE: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

PARTE REQUERIDA: ILAEL MACEDO DA SILVA

INTIMANDO: Menor infrator: ILAEL MACEDO DA SILVA, Cpf: 06223289138, 

Rg: 2454207-5 SESP MT Filiação: Raimundo Nonato da Silva e Iranir 

Teixeira de Macedo, data de nascimento: 07/06/2000, brasileiro(a), natural 

de Imperatriz-MA, solteiro(a), estudante - CEJA, Endereço: Rua das 

Tulipas, 410 Ou 1410 - Setor Oeste, Bairro: Maria Antônia, Cidade: 

Colíder-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/09/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, no prazo de 10(dez) dias, a contar da expiração do 

prazo do presente edital, acerca da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como INTIMAÇÃO, acerca dos valores de R$04,00 

(quatro reais), que foram depositados na conta judicial (fl.15), devendo 

este trazer aos autos os dados bancários, salientando que deve ser conta 

corrente, para posterior expedição de alvará de liberação de valores).

SENTENÇA (PARTE DISPOSITIVA): "...Ex positis, diante da superveniência 

da maioridade Ilael Macedo da Silva, JULGO EXTINTA a pretensão 

socioeducativa, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, §2º, do 

ECA e, art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Sem custas, nos 

termos do artigo 141, § 2°, do ECA.No que tange aos valores depositados 

na conta judicial (fl. 15), DETERMINO as seguintes providências:1. 

INTIME-SE o jovem Ilael Macedo da Silva (fl. 02), dos valores de R$4,00 

(quatro reais) que foram depositados na conta judicial (fl.15), devendo 

este trazer aos autos os dados bancários, salientando que deve ser conta 

corrente, para posterior expedição de alvará de liberação de valores. 

2.Esgotado o prazo do item “1” sem o comparecimento da parte 

interessada para acostar as informações necessárias, DECRETO o seu 

perdimento em favor da União, o que faço com base no art. 122, caput, do 

Código de Processo Penal, e, por conseguinte, deverá ser OFICIADO a 

Diretoria do Fórum para adotar as providências cujo dinheiro, deverá ser 

revertido/recolhido em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Município de Colíder/MT (art. 122, parágrafo único, do CPP, 

c/c art. 214, caput, do ECA).CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 10 de dezembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito. Colíder, 25 de junho de 2019. 

Rosangela Block Banazeski-Gestor(a) Judiciário(a). Autorizado art. 

1.205/CNGC-Eu, Maria Suely Herreiro Carvalho Dias, Técnica Judiciária, o 

digitei.

 Colíder - MT, 19 de março de 2020.

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90214 Nr: 3137-92.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT FOMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT 13.877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora,para querendo no prazo legal, 

manifeste-se sobre o Recurso de Apelação de fls 73/77.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53675 Nr: 1107-26.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

00182820165, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria 

Armela Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, 

brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DETERMINO a reunião de todas as execuções 

fiscais em face da parte executada TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos 

autos piloto de n° 2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o 

mesmo estágio processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e 

honorários.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

translade-se a CDA deste processo para os autos de execução fiscal 

“piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 (Código 51571) e arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias.Neste vértice, ante a natureza da 

presente decisão, determino que os valores bloqueados às fls. 53-59 

sejam vinculados ao processo sob código n. 51571, inclusive 

transladando cópia dos respectivos extratos de bloqueio, de tudo 

certificando a Secretaria. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 18 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56968 Nr: 1255-03.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 

38431920149, Filiação: Ieda Antunes Goncalves e Amador Ataide 

Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT, atualmente em 

local incerto e não sabido MARCIO RODRIGO WIEGERT, Cpf: 

66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli Therezinha Wiegert e 

Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 14/09/1976, brasileiro(a), 

natural de S. José do Cedro-SC, comerciante e atualmente em local incerto 

e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, 

Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de 

nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, 

casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 18 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54548 Nr: 1986-33.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO 

JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, GUSTAVO JOSÉ 

WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, Cpf: 62684094187, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 00182820165, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda Antunes 

Goncalves e Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo 

Horizonte-mg-MT e atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli 

Therezinha Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 

14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 18 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54572 Nr: 2010-61.2010.811.0009
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO RODRIGO WIEGERT, Cpf: 

66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli Therezinha Wiegert e 

Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 14/09/1976, brasileiro(a), 

natural de S. José do Cedro-SC, comerciante, atualmente em local incerto 

e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, 

Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de 

nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, 

casado(a), empresário e atualmente em local incerto e não sabido LAURI 

RUSCHEL, Cpf: 28813987234, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 18 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82676 Nr: 3711-86.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI RUSCHEL, MARCIO RODRIGO WIEGERT, 

NELMO JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURI RUSCHEL, Cpf: 28813987234, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARCIO RODRIGO 

WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli Therezinha 

Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 14/09/1976, 

brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante, atualmente em 

local incerto e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 

930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data 

de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, 

casado(a), empresário, atualmente em local incerto e não sabido 

GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 00182820165, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 18 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54667 Nr: 2105-91.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 

38431920149, Filiação: Ieda Antunes Goncalves e Amador Ataide 

Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT, atualmente em 

local incerto e não sabido MARCIO RODRIGO WIEGERT, Cpf: 

66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli Therezinha Wiegert e 

Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 14/09/1976, brasileiro(a), 

natural de S. José do Cedro-SC, comerciante, atualmente em local incerto 

e não sabido GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 00182820165, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 18 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89798 Nr: 2783-67.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda Antunes 

Goncalves e Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo 

Horizonte-mg-MT, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli 

Therezinha Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 

14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido LAURI RUSCHEL, Cpf: 

28813987234, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria 

Armela Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, 

brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 18 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91254 Nr: 134-95.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ 

WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela 

Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, 

brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário, 

atualmente em local incerto e não sabido WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda Antunes Goncalves e 

Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT 

e atualmente em local incerto e não sabido LAURI RUSCHEL, Cpf: 

28813987234, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 19 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91256 Nr: 136-65.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, LAURI 

RUSCHEL, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, 

WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido LAURI 

RUSCHEL, Cpf: 28813987234, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 38431920149, 

Filiação: Ieda Antunes Goncalves e Amador Ataide Goncalves, 

brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT, atualmente em local incerto 

e não sabido MARCIO RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 

1.003.638, Filiação: de Noeli Therezinha Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, 

data de nascimento: 14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do 

Cedro-SC, comerciante e atualmente em local incerto e não sabido NELMO 

JOSÉ WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela 

Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, 

brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 19 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88880 Nr: 2001-60.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli 

Therezinha Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 

14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido LAURI RUSCHEL, Cpf: 28813987234, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda Antunes Goncalves e 

Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 19 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 2073-86.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO 

JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 

38431920149, Filiação: Ieda Antunes Goncalves e Amador Ataide 

Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT e atualmente em 

local incerto e não sabido MARCIO RODRIGO WIEGERT, Cpf: 

66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli Therezinha Wiegert e 

Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 14/09/1976, brasileiro(a), 

natural de S. José do Cedro-SC, comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DETERMINO a reunião de todas as execuções 

fiscais em face da parte executada TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos 

autos piloto de n° 2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o 

mesmo estágio processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e 

honorários.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

translade-se a CDA deste processo para os autos de execução fiscal 

“piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 (Código 51571) e arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias.Neste vértice, ante a natureza da 

presente decisão, determino que os valores bloqueados às fls. 36-43 

sejam vinculados ao processo sob código n. 51571, inclusive 

transladando cópia dos respectivos extratos de bloqueio, de tudo 

certificando a Secretaria. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 19 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54257 Nr: 1694-48.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO 

JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, GUSTAVO JOSÉ 

WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 00182820165, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARCIO RODRIGO 

WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli Therezinha 

Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 14/09/1976, 

brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante e atualmente 

em local incerto e não sabido WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 

38431920149, Filiação: Ieda Antunes Goncalves e Amador Ataide 

Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 
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julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 19 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54316 Nr: 1753-36.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, 

WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES 

JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

00182820165, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda 

Antunes Goncalves e Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de 

Belo Horizonte-mg-MT, atualmente em local incerto e não sabido NELMO 

JOSÉ WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela 

Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, 

brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCIO RODRIGO WIEGERT, 

Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: de Noeli Therezinha Wiegert e 

Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 14/09/1976, brasileiro(a), 

natural de S. José do Cedro-SC, comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA,aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 19 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54432 Nr: 1869-42.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, OSVALDO 

GONÇALVES ARANTES, NELMO JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT, Cpf: 00182820165, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido OSVALDO GONÇALVES ARANTES, Cpf: 

17378958115, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MARCIO RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: 

de Noeli Therezinha Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 

14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 19 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54475 Nr: 1912-76.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110 e atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ 

WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela 

Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, 

brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 
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(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 19 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54508 Nr: 1946-51.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, 

WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, OSVALDO GONÇALVES ARANTES, 

ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

00182820165, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria 

Armela Wiegert e Léo Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, 

brasileiro(a), natural de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido OSVALDO GONÇALVES 

ARANTES, Cpf: 17378958115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Com a finalidade, caso queira, de apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Sentença: Isso posto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO 

a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, aos autos piloto de n° 

2285-44.2009.811.0009 (Código 51571), observado o mesmo estágio 

processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo 

para os autos de execução fiscal “piloto” de n°. 2285-44.2009.811.0009 

(Código 51571) e arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Meiriele de Oliveira Lima 

, digitei.

Colíder, 19 de março de 2020

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21804 Nr: 2274-59.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER EVERTON DA SILVA, CLEVERTON RICARDO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO RIO VERDENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que indique 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias, conforme determinado da decisão de fl. 410/411, item "7".

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 104762 Nr: 1188-28.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marly Gavioli - OAB:MT 

18.740, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 107101 Nr: 2607-83.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE P´RATICA 

JURÍDICA - FACIDER - OAB:

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 111929 Nr: 1652-18.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 117749 Nr: 1266-51.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739

 Autos nº. 1266-51.2019.811.0009 – Código nº. 117749

Decisão

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que o acusado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 

62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão.

 Desta feita, considerando que ainda subsistem os motivos ensejadores 

da segregação cautelar, consoante bem delineado no decisum de fls. 

217/220, MANTENHO a prisão preventiva de Marcio José Ferreira de 

Andrade.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.
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Colíder/MT, 19 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 119996 Nr: 2607-15.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL ROSENDO DA SILVA, WILLIAN 

MIYAKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:, VINICIUS 

ROLIM DE MOURA - OAB:23992/O

 Processo n.º 2607-15.2019.811.0009 – Código: 119996

Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que os acusados não se amoldam a 

nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 

62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da prisão.

 Desta feita, considerando que ainda subsistem os motivos ensejadores 

da segregação cautelar, consoante bem delineado no decisum de fls. 

206/207, MANTENHO a prisão preventiva de Genival Rosendo da Silva e 

Willian Miyaki da Silva.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de março de 2020.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121237 Nr: 3250-70.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 3250-70.2019.811.0009 – Código nº. 121237

Decisão

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que o acusado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 

62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão.

 Desta feita, considerando que ainda subsistem os motivos ensejadores 

da segregação cautelar, consoante bem delineado no decisum de fls. 

156/157, MANTENHO a prisão preventiva de Luciano Rodrigues.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121718 Nr: 3555-54.2019.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR PEIXE MARTINS 

OLIVEIRA - OAB:25213

 Autos n°. 3555-54.2019.811.0009 – Código n°. 121718

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

quanto ao pedido formulado pela defesa às fls. 106/107.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121852 Nr: 3632-63.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 3632-63.2019.811.0009 – Código nº. 121852

Decisão

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que o acusado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 

62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão.

 Desta feita, considerando que ainda subsistem os motivos ensejadores 

da segregação cautelar, consoante bem delineado no decisum de fl. 84, 

MANTENHO a prisão preventiva de José Fernando da Silva.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121852 Nr: 3632-63.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2º, § 4º.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 26-90.2020.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR BERBET RIBEIRO, ANDERSON DE 

QUADROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR PEXE MARTINS 

OLIVEIRA - OAB:MT 25213/O

 Autos nº. 26-90.2020.811.0009 – Código nº. 122004

Decisão

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que os acusados não se amoldam a 

nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 

62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação das suas prisões.

 Desta feita, considerando que ainda subsistem os motivos ensejadores 

da segregação cautelar, consoante bem delineado no decisum de fl. 86, 

MANTENHO a prisão preventiva de Edimar Berbet Ribeiro e Anderson de 

Quadros Silva.

No mais, considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a 

audiência outrora aprazada, nos termos do art. 2º, § 4º.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 122502 Nr: 325-67.2020.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEBLÔNIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:MT 25.060/O

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 109534 Nr: 82-94.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 112322 Nr: 1896-44.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, MIDIÃ CARBO FERNEDA - OAB:14235

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 113741 Nr: 2708-86.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE P´RATICA 

JURÍDICA - FACIDER - OAB:

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 118790 Nr: 1913-46.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES, RONALD 

ROLAND, FRANCESCO TURRIZIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO GOMES 

BELMELLO - OAB:174.503/SP, PAULO HENRIQUE DA ROCHA JUNIOR - 

OAB:ES 9580, ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - OAB:20919

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 119130 Nr: 2124-82.2019.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Cleber Machado da 

Silva - OAB:OAB-24836/O

 Autos nº. 2124-82.2019.811.0009 – Código nº. 119130

Decisão

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que o acusado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 

62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão.

 Desta feita, considerando que ainda subsistem os motivos ensejadores 

da segregação cautelar, consoante bem delineado no decisum de fls. 

131/132, MANTENHO a prisão preventiva de Carlos Henrique Sanches 

Oliveira.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121926 Nr: 3670-75.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LACERDA - 

OAB:313880/SP

 Autos nº. 3670-75.2019.811.0009 – Código nº. 121926

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando a Portaria-Conjunta n°. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4°.

2. Por outro lado, é indispensável ressaltar que, o referido despacho fora 

proferido sem a presença dos autos neste Juízo, eis que, conforme 

comprova-se pelo andamento lançado no sistema Apolo em 05/03/2020, o 

mesmo encontra-se em carga com o Ministério Publico.

3. Assim, com o aporte dos autos, junte-se o presente despacho físico, 

respeitando a ordem cronológica lançada no Apolo.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 121930 Nr: 3673-30.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCIDIO BORGES DA CRUZ, LEANDRO 

JONES CRUZ DE CARVALHO FLORES, PAULO DA MOTA FLORES, 

WILTON DE SOUZA HAUPTLI, JAMIL ELIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576, JOÃO PAULO MARQUEZ ROMANO - OAB:7.332- AM, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Despacho

Vistos.
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Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 122226 Nr: 156-80.2020.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO CASARIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 122269 Nr: 178-41.2020.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FELIX VIANA, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JÚNIOR, DAVI SOUTO DA SILVA, CARLITO 

RAMOS DE REZENDE, SILVIO EDUARDO POLIDORIO, HELIO PERINA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86370 Nr: 3781-69.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUCIANO FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Despacho

Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 249/2020, CANCELO a audiência 

outrora aprazada, nos termos do art. 2°, §4.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA LAUREANO LEME OAB - MT6907/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001798-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES Vistos. INTIME-SE a 

advogada subscritora da petição de id. 19596928 para que, no prazo de 

cinco (5) dias, esclareça qual acordo pretende ver homologado, juntado a 

respectiva minuta, se for o caso, sob pena de extinção. Após, à 

conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-19.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA GONCALVES DE ALCANTARA RIVADAVIA (EXECUTADO)

ZENI GONCALVES DE ALCANTARA (EXECUTADO)

RESTAURANTE PAPIROU LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo n°. 

1000006-19.8.11.0009 Vistos em Sentença. I – DO RELATÓRIO 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. II – 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES II.I – DA CITAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE 

LEGAL Devido a não citação da pessoa jurídica através de AR, a parte 

autora fez pedido para que a citação da pessoa jurídica fosse efetivada 

através da pessoa de sua representante legal, Srª. Zeni Gonçalves de 

Alcântara (ID 18411587). A requerida Zeni, foi devidamente citada através 

de correspondência (AR), ID. 17913742. Contudo, levando a consideração 

a teoria da aparência, a citação da pessoa jurídica poderá ser considera 

válida através da citação de sua representante legal, sem prejuízo algum. 

Neste sentido, colhe-se julgados: E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

CITAÇÃO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DE PESSOA QUE 

SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – VALIDADE – TEORIA 

DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. Se aquele que se encontrava 

na filial da Instituição Financeira no momento da citação recebeu a 

contrafé oferecida pelo oficial de justiça exarando sua assinatura no 

mandado, sem opor qualquer ressalva, não há como declarar a nulidade 

da citação, aplicando-se ao caso a teoria da aparência. Preliminar 

rejeitada. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – LAPSO 

PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE DEVE SER CONTADO DA 

CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO 

NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A 

prescrição do direito de ação para a cobrança de crédito tributário ocorre 

em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, ou 

seja, da notificação do contribuinte para o pagamento, ex vi do artigo 174, 

caput, do CTN. O crédito tributário considera-se constituído definitivamente 

após a notificação do sujeito passivo ou, se interposto recurso 

administrativo no prazo legal, a partir da notificação da decisão, daí 

passando a fluir o prazo prescricional. MÉRITO ASSERTIVAS GENÉRICAS 

QUE NÃO DEMONSTRAM DE MANEIRA ESPECÍFICA AS AVENTADAS 

ILEGALIDADES NOS AUTOS DE INFRAÇÃO, PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTES 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA 

RECURSO IMPROVIDO. Se as CDA's atenderam todos os requisitos 

estampados no artigo 202 do Código Tributário Nacional, pormenorizando 

os tributos e multa exigidos, possibilitando, assim, o pleno exercício de 

defesa não há que se falar em nulidade daqueles títulos, que são aptos a 

suportar o processo de execução fiscal. Recurso conhecido, mas 

improv ido .  (TJ-MS -  APL :  08257454320178120001  MS 

0825745-43.2017.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de 

Julgamento: 20/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 

TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. Considera-se válida a 

citação de pessoa jurídica feita em nome de quem se apresenta como se 

fosse seu representante legal, apondo sua assinatura sem ressalvas. 

Aplicação da Teoria da Aparência. Precedentes do STJ. Caso concreto em 

que o juízo a quo entendeu pela necessidade de citação da pessoa 
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jurídica na pessoa de seu representante legal, através de oficial de justiça. 

Cautela que se mostra desnecessária. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70053745857, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, 

Julgado em 15/04/2013) (TJ-RS - AI: 70053745857 RS, Relator: Antônio 

Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 15/04/2013, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2013) II.II 

DA DECRETAÇÃO DE REVELIA Não obstante a requerida Zeni ter sido 

devidamente citada (ID. 17913742), a mesma não compareceu na 

audiência de tentativa de conciliação (ID 18545793), bem como não 

apresentou contestação (ID 19403886), seguindo a inteligência da sumula 

11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Ainda, à revelia da 

requerida Restaurante Papirou LTDA – ME é medida que também se impõe, 

vez que a citação da requerida Zeni, se estenderá a pessoa jurídica 

também. III – FUNDAMENTAÇÃO Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. A preliminar de ilegitimidade de 

parte apresentada pela ré Livia Gonçalves de Alcantara Rivadavia, não 

deve prosperar, vez que se confunde com o mérito da demanda. Ademais, 

verifico que os documentos carreados aos autos são suficientes para um 

decreto condenatório favorável à parte autora. Incumbe ao requerente 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, foram juntados o titulo que 

fundamenta a ação de cobrança. Não obstante a parte ré Livia, em sua 

contestação (ID 18609200) querer alegar que inexistiu relação mercantil 

entre o autor e ela, que nunca teve conhecimentos de tais negociações, 

vale mencionar, a negociação objeto da demanda, era a entrega de carne 

no estabelecimento comercial das rés, tal alegado não merece respaldo. 

Ainda, a ré Lívia, alega que nunca autorizou terceiros a efetuarem 

compras ou receberem as carnes em seu estabelecimento comercial, 

pessoas distintas a lide, não podendo responder por atos de terceiro, ao 

final requereu a inépcia da petição inicial e extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Pois bem. Com relação os recibos das mercadorias 

assinadas/firmadas por pessoas distintas a lide, pelo que se denota tais 

pessoas provavelmente eram funcionários das rés, sendo que estas 

possuíam um estabelecimento comercial, portanto, plausível que os 

funcionários recebessem as carnes no estabelecimento comercial, logo, 

não há em que se falar em qualquer ato ilícito do requerente. No presente 

caso, possível aplicar a teoria da aparência, não havendo necessidade 

dos recibos de entrega das carnes estarem assinados somente pelas rés, 

mas sim por seus funcionários também. É assim, o entendimento 

jurisprudencial: MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. 

NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE ENTREGA. Ação monitória fundada 

em contrato de compra e venda de mercadorias. Sentença de parcial 

procedência do pedido inicial. Acolhimento parcial dos embargos 

monitórios, com a exclusão de valores relativos a notas fiscais, cuja 

entrega dos produtos não foi comprovada. Controvérsia limitada à efetiva 

comprovação do recebimento das mercadorias pela ré, vez que esta alega 

a inexistência de prova inequívoca neste sentido. Empresa autora, que 

acostou notas fiscais decorrentes da venda das mercadorias, assim como 

os canhotos de entrega, os quais se constituem documentos hábeis a 

comprovar a relação jurídica de direito material havida entre as partes. 

Entendimento há muito pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que 

notas fiscais servem para o ajuizamento da ação monitória, não sendo 

sequer exigida a assinatura do devedor. Canhotos, que se encontram 

devidamente assinados e pelo mesmo preposto. Ausência de qualquer 

documento capaz de provar a inexistência de funcionário com o mesmo 

nome no quadro de funcionários da ré. Mercadorias entregues no 

endereço correto da destinatária. Aplicação da teoria da aparência. Falta 

de interesse recursal no tocante à atualização do débito. Questão a ser 

tratada em sede de liquidação de sentença. Negado provimento ao 

recurso. (TJ-RJ - APL: 00186372120158190211, Relator: Des(a). DENISE 

LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 05/02/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL) COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA 

JURÍDICA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE FALÊNCIA. 

COMPROVAÇÃO DE INÚMEROS PROTESTOS E DIFICULDADES 

FINANCEIRAS COM PEDIDO DE FALÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. 

NOTAS FISCAIS. CANHOTOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA. 

ASSINATURAS DOS FUNCIONÁRIOS DA DEVEDORA. FATO NÃO 

IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. PROVA ESCRITA HÁBIL A 

AMPARAR A AÇÃO MONITÓRIA. Na hipótese de pessoa jurídica de direito 

privado com fins lucrativos, deve ser robusta a prova de hipossuficiência 

econômica para a concessão da justiça gratuita. Os elementos objetivos e 

provas colacionadas aos autos evidenciam a impossibilidade de custeio 

das custas e despesas processuais. não afeta a idoneidade jurídica a 

falta de identificação do funcionário que subscreveu as referidas notas 

fiscais, mormente porque quase sempre recebidas pelos mesmos 

funcionários os quais a apelante não negou fazerem parte de seu quadro, 

ônus que lhe impunha nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicando-se, no 

caso, a teoria da aparência que visa a preservação da boa-fé nas 

relações negociais. Notas fiscais acompanhadas de canhoto de 

recebimento devidamente assinados por prepostos da ré constituem prova 

escrita sem eficácia de título executivo que autoriza o manejo de ação 

monitória. Título executivo judicial corretamente constituído. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10092790520178260161 SP 

1009279-05.2017.8.26.0161, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

28/03/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/03/2019) Ainda, nota-se que nos recibos também possui a assinatura 

das rés (ID 17220820 – pág. 01, 04, 06/10, ID 17220821 – págs. 01/06, ID 

172208232 págs. 01, ID 17220824 págs. 01/03, 05/07, ID 17220825 págs. 

01, 03,05, ID 17220826 – págs. 04/05, 07/10, 13, 15, ID 17220828 – págs. 

02/05, 07/10, 13, 16/18, 20/22, ID 17220838 – págs. 01/03, 05, 16, 18/20) 

constam assinaturas de representantes da ré nos canhotos de 

recebimento das mercadorias. Ressalta-se que a contestante não 

impugnou a autenticidade dos recibos que deram ensejo ao ajuizamento da 

presente ação monitória, que se mostram válidas e eficazes à 

demonstração do crédito buscado, mormente porque entregues no 

endereço do estabelecimento da compradora, sem ressalvas. Assim, é 

mister a procedência da presente ação aplicando-se, no caso, a teoria da 

aparência que visa a preservação da boa-fé nas relações negociais. IV - 

DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte reclamada (Zeni, e 

Restaurante Papirou), com fundamento no artigo 344, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE dos pedidos da demanda para CONDENAR as promovidas, 

ao pagamento do valor de R$ 24.403,87 (vinte e quatro mil e quatrocentos 

e três reais e oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo 

índice oficial INPC/IBGE, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme 

Sumula 43 STJ, e incidência de juros simples de 1% ao mês, a partir da 

citação. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 28 de agosto de 

2019. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 28 de 

agosto de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000569-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS GREGAN LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA RODRIGUES OAB - PR75984 (ADVOGADO(A))

WESLLEY ELIAS MEDEIROS OLIVEIRA OAB - PR85018 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000569-81.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: JOSE PAULO CORREA 

EXECUTADO: TRANSPORTES RODOVIARIOS GREGAN LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença tendo como partes 

as em epígrafe. Devidamente intimada para cumprir espontaneamente a 

sentença, a parte executada se manifestou pleiteando o parcelamento do 

debito na forma do art. 916 do CPC, em razão de suposta ausência de 
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condições financeiras. Contudo, não acostou aos autos comprovante de 

pagamento correspondente à 30% do débito. Instada a se manifestar, a 

parte exequente discordou do pedido de parcelamento do débito. Com 

isso, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada, 

acrescidos de juros, correção monetária, além de multa e honorários 

sucumbenciais. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

DECIDO. Não obstante os argumentos da parte executada, ASSISTE razão 

à parte exequente. Isso porque, o disposto no art. 916 do CPC não se 

aplica ao cumprimento de sentença, em conformidade com o § 7º, do 

aludido artigo. Como se não bastasse, o acolhimento do pedido de 

parcelamento do débito depende de anuência da parte exequente, sob 

pena de violação ao art. 314 do Código Civil. Nesse sentido, precedente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA REQUERIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

314 DO CÓDIGO CIVIL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao requerente o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o 

art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter 

absoluto. 2. É facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, 

sob pena de violação ao art. 314, do CC. 3. Havendo dívida em aberto, 

correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto 

para condenar o recorrente a adimplir a dívida. 4. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95.“ (N.U 1013646-42.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) Considerando a expressa 

discordância da parte exequente quanto ao pleito de parcelamento, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o 

pleito da parte exequente e, com isso DETERMINO, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada, incidindo-se juros, atualização monetária, além de multa de 

10% sobre o valor do crédito. DESCABE a fixação de verba sucumbencial 

ante o disposto no art. 54 da Lei 9.099/95. Com a vinda do resultado, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, em 

cinco (5) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))
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TRANSPORTES RODOVIARIOS GREGAN LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA RODRIGUES OAB - PR75984 (ADVOGADO(A))

WESLLEY ELIAS MEDEIROS OLIVEIRA OAB - PR85018 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000569-81.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: JOSE PAULO CORREA 

EXECUTADO: TRANSPORTES RODOVIARIOS GREGAN LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença tendo como partes 

as em epígrafe. Devidamente intimada para cumprir espontaneamente a 

sentença, a parte executada se manifestou pleiteando o parcelamento do 

debito na forma do art. 916 do CPC, em razão de suposta ausência de 

condições financeiras. Contudo, não acostou aos autos comprovante de 

pagamento correspondente à 30% do débito. Instada a se manifestar, a 

parte exequente discordou do pedido de parcelamento do débito. Com 

isso, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada, 

acrescidos de juros, correção monetária, além de multa e honorários 

sucumbenciais. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

DECIDO. Não obstante os argumentos da parte executada, ASSISTE razão 

à parte exequente. Isso porque, o disposto no art. 916 do CPC não se 

aplica ao cumprimento de sentença, em conformidade com o § 7º, do 

aludido artigo. Como se não bastasse, o acolhimento do pedido de 

parcelamento do débito depende de anuência da parte exequente, sob 

pena de violação ao art. 314 do Código Civil. Nesse sentido, precedente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA REQUERIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

314 DO CÓDIGO CIVIL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao requerente o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o 

art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter 

absoluto. 2. É facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, 

sob pena de violação ao art. 314, do CC. 3. Havendo dívida em aberto, 

correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto 

para condenar o recorrente a adimplir a dívida. 4. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95.“ (N.U 1013646-42.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) Considerando a expressa 

discordância da parte exequente quanto ao pleito de parcelamento, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o 

pleito da parte exequente e, com isso DETERMINO, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada, incidindo-se juros, atualização monetária, além de multa de 

10% sobre o valor do crédito. DESCABE a fixação de verba sucumbencial 

ante o disposto no art. 54 da Lei 9.099/95. Com a vinda do resultado, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, em 

cinco (5) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100489 Nr: 1124-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDMFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Indefiro os pedidos de item “c”, ref. 45, uma vez que a exequente não 

demonstrou que tais medidas serão uteis ao processo.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001930-51.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SOARES COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001930-51.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA SOARES COSTA SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Maria Lucia Soares Costa Silva ajuíza a 

presente Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido 

ser pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização 

de audiência preliminar. Não verifico quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 e 355, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito 

e à análise das provas a serem produzidas. Não havendo preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova 

oral, qual seja a testemunhal. Na forma do art. 357, do Código de Processo 

Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do 

rol de testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, 

da CNGCGJ/MT]. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual, a autora deverá trazer suas testemunhas independentes de 

intimação, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal 

(art. 455, § 1º, 2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado 

pelo comparecimento. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 20 de maio de 2020, às 14h00min. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 18 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99896 Nr: 803-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA VIEIRA DE OLIVEIRA, MARGARETE 

DALCIN, ÉLIO PAZINATTO, LUCIA MALHEIROS DE OLIVEIRA PAZINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE PESTANA DE 

SOUSA - OAB:21170/O

 Vistos etc.

I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial executiva.

II - Proceda-se a conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

III – Intime-se o executado para que, nos termos do art. 806 do CPC, 

satisfaça a obrigação de entregar coisa certa, qual seja: 5.258 (cinco mil 

duzentos e cinquenta e oito) sacas de soja de 60 kg cada uma, no prazo 

de 15 dias.

IV – Não satisfeita a obrigação no prazo designado, expeça-se mandado 

de imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem 

imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato (art. 806, §2º, 

CPC).

V – Não encontrado o executado ou se a coisa se deteriorar, não for 

entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro 

adquirente, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104862 Nr: 3033-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N.J. DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CARNAÚBA (SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA), POSTO 

FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE OUTUBRO-MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte impetrante intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

tenha ciência dos embargos de declaração interpostos, ref.: 54; devendo 

apresentar manifestação, se assim o desejar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118133 Nr: 1227-74.2018.811.0046

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOARES BERTO HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte requerente para manifestar 

no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com relação à contestação 

apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144856 Nr: 6375-32.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME RODRIGO LUNA SANTOS, MAIKE 

DE JESUS PEREIRA, WYLBERSON GABRIEL PEREIRA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Tendo em vista a juntada das alegações finais pelo Ministério Público na 

ref: 81, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar os 

requeridos para, no prazo legal, apresentarem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69349 Nr: 2551-41.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PYRAMIDES 

BARBOSA - OAB:MT/11043-B, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente para atualizar o débito devido pela parte 

executada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de penhora on-line.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70722 Nr: 3367-23.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

tenha ciência da decisão proferida, ref.: 131, bem como do cálculo 

apresentado pela executada, ref.: 135, devendo apresentar manifestação 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99896 Nr: 803-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA VIEIRA DE OLIVEIRA, MARGARETE 

DALCIN, ÉLIO PAZINATTO, LUCIA MALHEIROS DE OLIVEIRA PAZINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE PESTANA DE 

SOUSA - OAB:21170/O

 Intimar os executados para que, nos termos do art. 806 do CPC, 

satisfaçam a obrigação de entregar coisa certa, qual seja: 5.258 (cinco mil 

duzentos e cinquenta e oito) sacas de soja de 60 kg cada uma, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29431 Nr: 439-75.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL AGRÍCOLA FORTALEZA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:146.428-SP, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 18.294

 Código: 29431

VISTOS.

Industrial Agrícola Fortaleza Importação e Exportação LTDA apresenta 

pedido de cumprimento de sentença contra Elsio Carlos Gazoni.

Intimado o devedor para cumprir a sentença, permaneceu silente.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Do pedido de restrição judicial de bens móveis via Renajud.

O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens 

realizado por meio de bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida 

que se impõe.

DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens móveis de titularidade 

do executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta 

mediante sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome da parte 

executada.

 Por fim, intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado negativo as 

consultas, para apresentar outros bens passíveis de penhora no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81819 Nr: 3891-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARTINS DE SANTANA, FABIO DA 

COSTA SILVA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS COSTA, GILNEI DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Fica a parte denunciada intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente suas alegações finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95342 Nr: 4492-55.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL interposta pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COMODORO/MT em face de ELANGE A.P. CASTILHO & CIA 

LTDA –ME.

Manifestação da exequente à ref. 28, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103107 Nr: 2268-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Algaranha da Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta pela Prefeitura Municipal 

de Comodoro/MT em face de Rosa Algaranha da Paes.

 Manifestação da exequente à ref. 46, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO a executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115801 Nr: 236-98.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIANO BATISTA DE VARGAS SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte denunciada intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente suas alegações finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120115 Nr: 2047-93.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILKER FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial juntado nos autos na ref: 43, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, manifestar-se, requerendo o que enteder 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134135 Nr: 1321-85.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO SEVERO PESSOA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte denunciada intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente suas alegações finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142551 Nr: 5247-74.2019.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JOSE DA SILVA NETO, JOAO JOSE DA SILVA 

NETO - MOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito initmando a parte embargante para manifestar 

no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à impugnação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146473 Nr: 699-69.2020.811.0046

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte inventariante intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

tenha ciência da decisão proferida, ref.: 5, bem como para que apresente 

defesa, dentro do prazo de 15 dias, no presente incidente de remoção, 

indicando as provas que entender pertinentes, nos termos do art. 623, 

CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78967 Nr: 2770-20.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Impulsiono o feito para intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100669 Nr: 1211-57.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Impulsiono o presente feito para intimar a defesa a apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 26/2020 completa encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020

A DOUTORA LAURA DORILÊO CÂNDIDO, MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE JACIARA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO o contido na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, que institui o regime obrigatório de teletrabalho, que altera a 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º da Portaria-Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - SOLICITAR aos juízes e gestores judiciários que encaminhem à 

Diretoria do Foro lista dos servidores que realizarão o regime obrigatório 

do teletrabalho com plano mínimo de trabalho, nos termos do § 1º do artigo 

2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020;

Art. 2º - SOLICITAR aos juízes e gestores judiciários que encaminhem à 

Diretoria do Foro lista dos servidores que estão impossibilitados de 

exercer o teletrabalho, havendo dispensa da prestação dos serviços com 

posterior compensação, nos termos do § 2º do artigo 2º da 

Portaria-Conjunta n. 249/2020;

Art. 3º - SOLICITAR aos juízes e gestores judiciários que encaminhem à 

Diretoria do Foro lista dos servidores com serviços essenciais que 

demandem comparecimento pessoal, para fins de solicitação de 

autorização pela Presidência do Tribunal de Justiça.

Art. 4º - DETERMINAR aos gestores judiciários que, após o término da 

situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, 

encaminhem à Diretoria do Foro relatório circunstanciado das atividades 

desenvolvidas pelos servidores, visando comprovar a realização do 

teletrabalho.

Art. 5º - Fixar até às 11:59 horas do dia 20.03.2020, para cumprimento 

das presentes disposições.

Comuniquem-se todos os servidores, com urgência.

Esta ordem de serviço entra em vigor nesta data.

Publique-se, comunique-se e cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito Diretora do Foro
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000417-25.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO CLEMENTINO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para no prazo legal se 

manifestar sobre a Certidão do senhor meirinho retro, impulsionando o 

feito e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002826-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA OAB - 630.380.801-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002826-08.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Diante da 

manifestação retro, considerando a remessa de ofício à Central de 

Regulação do Estado na tentativa de comprovação da pretensão resistida 

e, assim, demonstração do interesse de agir (necessário para postulação 

em juízo - artigo 17 do CPC), determino a suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias para que se aguarde a resposta do oficio enviado. 

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido pela ausência 

de interesse processual. Em caso de decurso do prazo, certifique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 20 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE GOMES TOZETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000718-69.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Examinando 

a inicial denoto que a parte autora pede a concessão de assistência 

jurídica gratuita, mas não faz prova da insuficiência de recursos. Destaco 

que conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios. Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal 

dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 

98 e os seguintes do CPC, os quais tratam da assistência judiciária aos 

necessitados, devem ser interpretados tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e qualquer 

pedido de assistência. Desta forma, intime-se o requerente para 

emendar/completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, acostando 

documentos idôneos a comprovar a insuficiência de recursos, sob pena 

de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ou anexando 

comprovantes de pagamento das custas e despesas processuais iniciais. 

Em caso de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara/MT, 20 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO PILAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000705-70.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Compulsando 

a inicial e os documentos que a instruem, denoto a necessidade de 

complementação. Ocorre que o RG do requerente indica que ele é 

analfabeto (id. 30506099) e, embora haja assinatura a rogo no instrumento 

de procuração, encontra-se ausente assinatura de duas testemunhas, 

requisito necessário para validade do documento. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO 

CPC - PESSOA ANALFABETA - PROCURAÇÃO FIRMADA A ROGO - 

ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 

DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE 

PROCURAÇÃO PÚBLICA – ONEROSIDADE EXCESSIVA - RETORNO DOS 

AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA 

CASSADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1 - O analfabeto 

não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois o 

Código Civil, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura 

quando necessária ao ato jurídico. 2 - A exigência de emissão de 

procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado , ter 

acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional é criar obstáculos 

às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5º, XXXIV e XXXV. 3 - O 

requerente de justiça gratuita, por conclusão lógica, não tem condições de 

arcar com os emolumentos cartorários decorrentes da confecção de 

procuração pública. (TJMT - N.U 1001252-38.2019.8.11.0013, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no 

DJE 14/11/2019) (grifei). CC: Art. 595. No contrato de prestação de 

serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o 

instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas. Desta forma, intime-se o requerente para completar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularizando a procuração outorgada ao 

seu causídico, sob pena de indeferimento. Em caso de decurso do prazo, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara/MT, 20 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001085-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MAFORTE SILVA OAB - 001.330.571-94 (REPRESENTANTE)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RUBENS FRANCISCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Certifico e dou fé, que compulsando os autos, verifica-se, s.m.j., que o 

prazo estipulado no acordo firmado entre as partes já decorreu, sendo os 

autos enviados concluso com base na determinação retro "(...) Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

extinção – no caso de não manifestação da exequente, advirto que o 

silêncio implicará em reconhecimento do cumprimento das obrigações 

contraídas pelo executado. (...)". De qualquer forma, considerando o 

exposto, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a 

exequente, para no prazo legal se manifestar nos autos, acerca do 

cumprimento do acordo e de eventual remanescente, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6892 Nr: 879-97.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255 - MT, Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, MARIA AILI 

FERREIRA DE MELO RODRIGUES - OAB:17119/B

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Município executado para que, no prazo de 30 

dias, se manifeste acerca dos valores remanescentes indicados pela 

credora às fls. 1391/1392.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de março de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22123 Nr: 934-04.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente à fl. 232, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada, 

bem como seja realizada busca junto ao sistema RENAJUD e INFOJUD.

Inicialmente intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, atualize o débito, voltando os autos conclusos para análise do pedido 

de penhora online.

De outra banda, quanto aos pedidos de consultas sistêmicas via RENAJUD 

e INFOJUD traga a exequente, em igual prazo, comprovante de pesquisa 

junto ao CEI e DETRAN-NET para posterior análise do pedido.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46690 Nr: 1740-97.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA FERNANDES CÉZAR, MARIA OZETE 

FERNANDES CEZAR, LUCIANO CARDOSO MEDEIROS CEZAR, MARCIA 

CARDOSO MEDEIROS CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT, ELIZETE MORALES BEZERRA - OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 Vistos etc.

Atenta aos autos, tenho que o feito deve ser chamado à ordem.

É que à fl. 218 houve a homologação do laudo de avaliação de fl. 208, 

determinando desde já a expedição de RPV.

Todavia, homologado o valor obtido em liquidação de sentença, cabe ao 

credor pleitear o cumprimento do julgado.

Assim, revogo parcialmente a decisão de fl. 218, a partir do segundo 

parágrafo.

Nada obstante, intime-se a parte credora para que, caso queira, requeira o 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Caso a parte credora permaneça silente, determino desde já o 

arquivamento dos autos.

Havendo pedido de cumprimento de sentença, diga o Município devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

Decorridos os prazos, certifique-se e voltem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 18 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77818 Nr: 1428-48.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ABDULJABAR 

GALVIN MOHAMMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 249 de 18 de março de 2020 do 

TJMT e CNJ, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso e determina o fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado no 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020 (artigo 1º), proibindo-se a 

realização de audiências de qualquer natureza (§ 4º), redesigno a 

audiência para o dia 20 de maio de 2020 às 13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 19 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33137 Nr: 702-84.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA, ELENI COPETTI 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, SÍLVIA MACHADO 

MUCHAGATA - OAB:, WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:25589-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 
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RODRIGUES - OAB:128341 SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 551-21.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Atenta à manifestação do requerente às fls. 284/285, intime-se o 

requerido para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca de eventual 

proposta de acordo, observando-se a documentação constante nos 

autos.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14734 Nr: 1555-06.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGÉLICA CORRÊA BLAITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Vistos, etc.

Trata-se do Cumprimento de Sentença, proposta por Jayme Felici, em face 

de Maria Angélica Corrêa Blaite, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

Com a inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, a parte exequente foi devidamente intimada via DJE e 

pessoalmente (fl.489/490), para manifestar nos autos sobre a Carta 

Precatória devolvida, sob pena de extinção, porém, não se obteve êxito, 

conforme AR devolvido à fl. 490-vº.

Assim, diante da inércia da exequente, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, podendo estes ser desarquivados para prosseguimento do 

cumprimento de sentença, devendo, no entanto, ser observado o prazo 

prescricional de 05 (anos) a contar do arquivamento.

 Custas na forma da sentença e acórdão prolatados nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 17 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8620 Nr: 853-65.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E J COSTA & G SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT, RUI CASTRO DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO VILELA VICTOR DE 

OLIVEIRA - OAB:6355

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Lado 

outro, desconstituo a penhora sobre os bens indicados às fls. 15/16.Sem 

custas.Assim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 18 de março de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1893 Nr: 938-56.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BIHAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Sem 

custas.Assim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 18 de março de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 5144-83.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO OLEINIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Certidão de Crédito expedida 

nos autos, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89491 Nr: 1113-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86 Nr: 10-23.1989.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ISMÉRIA DE OLIVEIRA, REGINAMAR ISMÉRIA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEL TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 
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MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de impugnações à avaliação realizada (fl. 493), 

homologo o laudo de avaliação de (fls. 489/490).

Antes de determinar a realização de hasta pública, determino que o 

exequente junte aos autos a matrícula atualizada do imóvel nº R/5.148 do 

CRI local, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 19 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 223 Nr: 1297-40.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC, IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDD1VCDCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, WENDELL PEREIRA DE MELLO - OAB:23910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos diante dos pedidos de fls. 172/172.

Ocorre que o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT 

comunicou a não averbação da meação na matrícula nº 1.100 em virtude 

de arrematação do imóvel em outro processo.

Neste viés, tenho por equivocada determinação de averbação em 

detrimento do arrematante, pois implica automaticamente em invalidação da 

arrematação, o que só é possível por meio de ação autônoma com 

indicação do arrematante no polo passivo, nos termos do artigo 903, § 4º, 

do CPC .

Neste mesmo sentido, já decidiu o egrégio TJMT:

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA - ALIENAÇÃO DE BEM 

IMÓVEL – LEILÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE - 

CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA – INVALIDAÇÃO EM AÇÃO 

AUTÔNOMA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo 

demonstração da invalidade, nos termos do art. 903, §1º, deve ser 

mantida a homologação da arrematação do imóvel. A discussão sobre 

eventual vício apto a ensejar a nulidade da arrematação, após a expedição 

da carta de arrematação, somente é possível por meio próprio, nos termos 

do art. 903, §4º do CPC. (TJMT - N.U 1006645-17.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

Portanto, indefiro o pedido de averbação da meação na matrícula nº 1.100.

Por fim, encontra-se prejudicado o pedido de averbação na matrícula nº 

1.101, pois o CRI de Rondonópolis/MT já informou que foi procedida a 

averbação (fl. 165), além disso, a matrícula anexa à petição possui data 

anterior à comunicação do Cartório.

Intime-se.

Aguarde-se a preclusão do presente pronunciamento e, depois, 

devolvam-se os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 19 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001793-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME (EXECUTADO)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001793-17.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Os autos 

vieram conclusos diante do pedido da exequente pela busca de 

endereços da parte executada através dos sistemas BacenJud, Renajud, 

InfoJud, SIEL e Infoseg. Destaco que a parte afirma que não localizou novo 

endereço nas vias disponíveis, contudo não trouxe documentos 

comprobatórios de diligências empreendidas neste intuito. Ora, não se 

pode impor ao Judiciário todo o ônus na localização da parte contrária, 

mormente quando a parte autora, de igual modo, tem a seu dispor 

convênios para tal mister. E é exatamente nesse sentido que deve ser 

entendido o princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do CPC. 

Consigno o encargo da autora em realizar diligências extrajudiciais para a 

localização da requerida, de forma que as diligências judiciais empregadas 

no mesmo sentido possuem caráter excepcional, vez que devem ser 

utilizadas quando esgotadas todas as diligências disponíveis à autora para 

o cumprimento de seu encargo. Alinhado a este entendimento, cito o 

seguinte julgado do egrégio TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO 

EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – 

INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA 

LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – 

OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de 

obter informações acerca do endereço do executado, é medida 

subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando exauridos pela parte 

autora todos os meios ordinários de localização da parte contrária. O art. 

18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que prescreve em três anos a 

pretensão executiva de duplicata mercantil, contados da data de 

vencimento do título. Transcorridos mais de três anos do vencimento da 

duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a citação válida do 

réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da 

pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (N.U 

0000079-07.2011.8.11.0100, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (grifei). Assim, não demonstrado o 

exaurimento das diligências empreendidas, indefiro o pedido de busca de 

endereços. Ademais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar o endereço do executado, sob pena de remessa dos 

autos ao arquivo até decurso do prazo prescricional. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 20 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000704-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANAZELIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000704-85.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma 

legal. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro o pedido ao benefício da 

assistência judiciaria gratuita, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF 

e artigo 98 do CPC. Por oportuno, vista ao MPE para manifestação. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe. Jaciara/MT, 20 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-54.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000729-54.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano 

moral proposta por Lourdes Ferreira de Moraes, contra Telefônica Brasil 

S/A, qualificados na inicial. A autora aduz que é cliente da requerida, 

contudo houve falha na prestação do serviço, pois a fornecedora ré 

estaria cobrando serviços não contratados ou utilizados, negativando seu 

nome em razão da cobrança indevida. Requer concessão de tutela de 

urgência para baixa da negativação. Pois bem. I – Do pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre 

a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, 

“caput” e § 3º), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” 

Aplicando-se o exposto ao caso concreto, não vislumbro a presença do 

requisito no periculum in mora. Ocorre que o débito discutido no litígio 

refere-se à faturas de março e abril de 2018, ou seja, faturas de cerca de 

dois anos, demonstrando não ser situação atual e, portanto, não indicando 

qualquer risco de dano em caso de espera pela prestação da tutela 

jurisdicional. Portanto, ausente requisito legal, e sabendo serem 

cumulativos, indefiro a tutela de urgência. II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 

334 do mesmo códex, recebo a petição inicial. Defiro a concessão de 

assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 

98 do CPC. Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem 

transação, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as 

partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que o não 

comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (CPC, 

§5º do artigo 334). Citem-se as partes rés pelo correio, com AR/MP 

(artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para contestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, sob pena, de 

não o fazendo, serem consideradas revéis (artigo 344 do CPC). Voltando 

o AR negativo, citem-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a 

parte autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, podendo corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 20 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003187-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO SANTO REIS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003187-25.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano 

moral proposta por José dos Santos Reis Miranda contra VIVO (Telefônica 

Brasil S/A), ligantes qualificados na petição inicial. Destaca-se 

requerimento do autor de inversão do ônus da prova na peça vestibular. O 

recebimento da inicial e concessão de tutela de urgência e assistência 

jurídica gratuita ao requerente deram-se no pronunciamento de id. 

26771910. A ré foi citada pelo correio (id. 29112428). Realizada audiência 

de conciliação, não houve autocomposição entre as litigantes (id. 

29864049). A requerida ofereceu contestação ao id. 29938525 arguindo 

preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de pretensão 

resistida e contrapondo-se à pretensão autoral. O requerente apresentou 

impugnação à contestação ao id. 30482017 rebatendo as teses 

defensivas e ratificando os termos de sua pretensão. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Preliminar ausência de 

interesse processual: O interesse de agir é requisito indispensável para 

se postular em juízo por força da previsão do artigo 17 do CPC: “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”. O instituto 

compreende o binômio necessidade e adequação, sabendo-se que 

“haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida 

pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário” e que “por 

adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a 

resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial” (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. p. 75. 

Salvador: JusPodivm, 2016). A propósito, a necessidade acima citada não 

pode ser confundida com o esgotamento das vias administrativas sem 

obtenção do bem da vida, considerando que nossa Constituição Federal 

não condiciona o acesso à justiça a tal requisito, assegurando a 

inafastabilidade da jurisdição como direito fundamental através do artigo 

5º, inciso XXXV. Em igual sentido, temos julgado do egrégio TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

- UTILIDADE/NECESSIDADE - ESGOTAMENTO DAS VIAS 

ADMINISTRATIVAS - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO DECORRENTE DE 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR/CONSUMIDOR - 

ALEGAÇÃO DE TERCEIRO FALSÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NEGLIGÊNCIA - ARTIGO 14 DO CDC - 

DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - 

SÚMULA Nº 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR 

DA DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA Nº 362 DO STJ - ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA - PARTE VENCIDA -VERBA HONORÁRIA MANTIDA - ART. 

20, § 3º, CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pode falar em falta de interesse de agir 

na propositura de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 
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indenização por danos morais, se presentes tanto o interesse-utilidade 

quanto o interesse-necessidade, e o pedido não está condicionado ao 

prévio esgotamento das vias administrativas , sob pena de implicar em 

inaceitável afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição, insculpido no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal. 

Exegese da teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente 

albergada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição 

financeira responde objetivamente pelas vicissitudes empresariais - tais 

como, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes - que decorram 

da prestação de seus serviços, sobretudo, quando não demonstrada a 

contratação de empréstimo pelo consumidor, a qual é por este negada e 

atribuída a terceiro falsário. Por ser abstrata e existir apenas no âmago do 

ofendido, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a 

inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo 

desnecessária a prova de sua ocorrência (STJ - REsp 994.253/RS). 

Quando fixado em valor excessivo, comporta redução o quantum 

indenizatório para atender aos princípios da equidade, razoabilidade e 

proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa. Em se tratando 

de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir 

os juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 

do STJ), e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ). As verbas de sucumbência devem ser 

suportadas pelo vencido na demanda (art. 20, caput, do CPC). Em se 

tratando de demanda condenatória e atendendo a verba honorária 

arbitrada aos critérios previstos no §3º, do art. 20, do CPC, impõe-se seja 

mantida. Não configura litigância de má-fé a interposição de recurso pela 

parte, com vistas à devolução de matérias apreciadas pelo juízo de piso 

que lhe foram desfavoráveis, ao Tribunal ad quem, mormente se acolhidas 

em parte. (N.U 0011920-36.2010.8.11.0002, , MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/04/2014, Publicado no DJE 11/04/2014) (grifei). Em nosso caso, o bem 

da vida cinge a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

no importe que o requerente entende suficiente para ao menos compensar 

as lesões à direitos da personalidade que afirma ter sofrido. Destarte, não 

se mostra crível que havia chances de êxito ao busca o bem da vida em 

via administrativa, muito menos seria possível exigir da requerente tal 

conduta, vedando-lhe o acesso à jurisdição. Logo, afasto a preliminar 

arguida. Inversão do ônus da prova: É fato sabido e notório que para a 

inversão do ônus da prova consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, devem ser analisados observando os requisitos legais: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto que a teoria 

da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus 

probatório conforme seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão 

estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito invocado e, ao réu, os fatos obstativos da 

pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições 

probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual 

sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio à 

parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. Ademais, in casu, tratando-se a requerida de uma 

fornecedora de serviços, a inversão do ônus da prova é ope legis, 

conforme vemos do julgado do egrégio TJMT e artigo 14, §3º, do CDC, 

abaixo transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - 

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA 

QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, 

SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a 

seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao 

segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de 

energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a 

aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras 

de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, 

da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, 

permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe 

(arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova 

decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a 

comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima/terceiro (N.U 0029294-32.2014.8.11.0000, AI 

29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 

14/08/2014) (grifei). Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. [...] §3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] 

Desse modo, defiro a inversão do ônus da prova como requerido pela 

autora, eis que deriva da própria lei. Demais atos de saneamento: Assim, 

nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado e verifico 

que não há necessidade de produção de outras provas, sendo assim 

caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. Portanto, aguarde-se a preclusão do presente pronunciamento e 

depois tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 20 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA OAB - 703.793.941-20 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria n.º 249/202-TJMT que suspendeu a realização 

de audiência de qualquer natureza, redesigno a audiência desses autos 

para o dia 06/ 07/2020, ás 13hs00, assim devolvo os autos a vara de 

origem para as intimações necessárias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA OAB - 703.793.941-20 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria n.º 249/202-TJMT que suspendeu a realização 

de audiência de qualquer natureza, redesigno a audiência desses autos 

para o dia 06/ 07/2020, ás 13hs00, assim devolvo os autos a vara de 

origem para as intimações necessárias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001471-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA GOMES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Certifico para os devidos fins que a sessão designada para o dia 

24.03.2020, ás 13hs00, fica redesignada para o dia 18/05/020 ás 14hs00, 

haja vista que foi suspenso a realização de audiência no período de 17 á 

31 de março, conforme determina a Portaria- Conjunta n. 247 de 

16/03/2020(prevenção Novo Coronavírus) do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Assim, devolvo os autos a vara de origem para as providências 

necessárias. Nada mais. Era o que me cabia certificar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000152-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDSONIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

 

Tendo em vista a Portaria n.º 249/202-TJMT que suspendeu a realização 

de audiência de qualquer natureza, redesigno a audiência desses autos 

para o dia 08/ 07/2020, ás 13hs00, assim devolvo os autos a vara de 

origem para as intimações necessárias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000152-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDSONIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

 

Tendo em vista a Portaria n.º 249/202-TJMT que suspendeu a realização 

de audiência de qualquer natureza, redesigno a audiência desses autos 

para o dia 08/ 07/2020, ás 13hs00, assim devolvo os autos a vara de 

origem para as intimações necessárias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO PROCEDER A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO AUTOR PARA PROCEDER O PAGAMENTO DA 

DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE EXPEDIR O MANDADO DE 

CITAÇÃO. É O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000980-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de AZEMAUTH ENCHON DIAS (REU)

 

Tendo em vista a Portaria n.º 249/2020-TJMT que suspendeu a realização 

de audiência de qualquer natureza, redesigno a audiência desses autos 

para o dia 08/ 07/2020, ás 14hs00, assim devolvo os autos a vara de 

origem para as intimações necessárias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002313-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Tendo em vista a Portaria n.º 249/2020-TJMT que suspendeu a realização 

de audiência de qualquer natureza, redesigno a audiência desses autos 

para o dia 07/ 07/2020, ás 15hs00, assim devolvo os autos a vara de 

origem para as intimações necessárias. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 54703 Nr: 3141-63.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADORACI MARIA SCHNEIDER DIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:5147

 Autos nº 3141-63.2013.811.0010 – Cód. 54703Requerente: Adoraci Maria 

Schneider DiehlRequerido: Estado de Mato GrossoVistos em 

correição,Considerando a necessidade de confecção de prova pericial no 

intuito de verificar como foi realizada a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV, assim como apurar possíveis perdas salariais, 

NOMEIO a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, sediada na Avenida 

Rubens de Mendonça n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

CEP n.º 78.050-000, telefone n.º (65) 3052-7636, para, independente de 

compromisso, na forma do artigo 466 do CPC, realizar a perícia.Deverão 

as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e indicar 

assistentes técnicos, caso queiram, bem como apresentar quesitos.Sem 

prejuízo, intime-se o perito para que, aceitando o encargo, formule 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, consignando que por 

ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários 

deverão ser pagos pela Estado, mediante expedição de certidão. Em 

seguida, manifestem-se as partes em igual prazo.Caso seja aceita a 

proposta, intime-se o perito a fim e que agende data, hora e local para 

realização da perícia, devendo comunicar este Juízo com antecedência 

mínima de 02 (dois) meses, para que haja tempo hábil para que sejam 

efetuadas as intimações necessárias.A Sr.ª Perita deverá entregar o 

laudo no prazo máximo 50 (cinquenta) dias após o início da perícia.Como 

quesitos do Juízo: Foram os vencimentos dos servidores estaduais 

convertidos de Cruzeiro Real para URV? Se positivo, qual percentual fora 

utilizado?Houve recomposição conferida a título de URV e/ou 

reestruturação remuneratória da carreira no período? Se positivo, em que 

data?Apuração da média em URV do vencimento base dos servidores.O 

quantum da perda salarial do servidor e o valor total devido pelo 

Estado.Com o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem sobre a perícia.Às providências.Jaciara/MT, 19 de 

março de 2020.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 54930 Nr: 3354-69.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA TIM PINHEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 
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Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Autos Nº 3354-69.2013.811.0010 – Cód. 54930

Exequente: Claudia Tim Pinheiro Leite

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição,

Requerida a liquidação de sentença, DETERMINO a intimação das partes 

para apresentação dos pareceres ou documentos elucidativos que 

considerarem persistentes ao caso no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 510 do CPC.

Após, voltem conclusos os autos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56510 Nr: 888-68.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIUVANY ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56571 Nr: 944-04.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo 

legal, arquivem-se com as devidas baixas e anotações.Às 

providências.Jaciara/MT, 19 de março de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 99181 Nr: 5730-86.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERDINANDO DI LORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente, ficando, contudo, obstada a propositura de nova demanda 

com a mesma causa de pedir e pedido e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8° do CPC, 

ficando, contudo, suspensa exigibilidade da verba honorária ante a 

gratuidade de justiça concedida ao autor (ref. 04), consoante art. 98, §3°, 

do mesmo Codex.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com 

baixa na distribuição.Registre-se. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências. Jaciara/MT, 19 de março de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108652 Nr: 542-78.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SOARES JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO AUGUSTO - 

OAB:401893 SP

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da Parte Autora via DJE 

para, no prazo de 10 (dez)dias, manifestar acerca do Aviso de 

Recebimento juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 2468 Nr: 240-50.1998.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA, JOAQUIM 

AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONILDO BELTRÃO LOPES - 

OAB:2770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:MT 3.610, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:17671

 Vistos em correição,

Nos termos do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, intime-se a 

requerente pessoalmente para, no prazo de cinco dias, dar andamento no 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3727 Nr: 66-51.1992.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES DOS SANTOS, ESPOLIO DE 

LAURO JOSÉ AGUIAR, ELOIR LAURO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NELSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4.628-A

 Tendo em vista a Portaria n.º 249/2020-TJMT que suspendeu a realização 

de audiência de qualquer natureza, redesigno a audiência desses autos 

para o dia 22/ 06/2020, ás 14hs00, assim devolvo os autos a vara de 

origem para as intimações necessárias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3728 Nr: 6-44.1993.811.0010
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO JOSÉ AGUIAR, ELOIR 

LAURO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4.628-A

 Tendo em vista a Portaria n.º 249/2020-TJMT que suspendeu a realização 

de audiência de qualquer natureza, redesigno a audiência desses autos 

para o dia 22/ 06/2020, ás 14hs00, assim devolvo os autos a vara de 

origem para as intimações necessárias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60402 Nr: 3471-26.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS 

- Procurador Federal matricula nº 2778671 - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Dércio Lupiano de 

Assis Filho em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Infere-se do alvará colacionado aos autos que o valor executado na 

presente execução foi adimplido.

É o relato. Fundamento e decido.

Considerando o pagamento do débito, observa-se que o feito alcançou o 

seu objetivo, sendo de rigor a extinção, pois a obrigação foi devidamente 

satisfeita.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

P.R.I. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89547 Nr: 1147-58.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR XAVIER DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze )dias, indicar bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, sob pena de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92424 Nr: 2574-90.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT, 

VICTOR ADRIANI ANANIAS - OAB:21268/0

 Assim, indefiro, por ora, a execução dos honorários advocatícios, todavia 

a dívida pode ser cobrada se, neste interim, o exequente demonstrar 

mudança na situação econômica da beneficiária da gratuidade.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 49141 Nr: 860-71.2012.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT

 Vistos.

Em que pese o réu ter apresentado resposta à acusação indicando 

endereço em anexo, no entanto, não se visualiza, dentre os documentos 

em anexo, a procuração.

Sendo assim, DETERMINO que o patrono do réu junte aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a competente procuração ortogando poderes ao 

mesmo.

Por fim, verifico que não se trata de causa de absolvição sumária, razão 

pela qual os autos devem retornar para fins de designação de AIJ.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 61468 Nr: 3894-83.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DONIZETTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 Vistos.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Amauri Medeiros Pereira.

Nota-se que a defesa a todo tempo suscita nulidades e diz que o réu não 

foi encontrado porque não reside mais no endereço que ela mesma 

informou, no entanto, em momento algum aponta ou apontou o endereço 

atual do réu, cujo ônus lhe incumberia.

Considerando que a defesa não indicou nenhum endereço atualizado do 

réu, cujo ônus lhe é cabido e, tendo em vista que o interrogatório do réu 

não ocorreu em virtude de não encontrá-lo na Comarca deprecada, cujo 

endereço foi informado pela própria defesa, DECRETO-LHE A REVELIA, a 

teor do art. 367, do Código de Processo Penal.

Atente-se a defesa que criar embaraços nos autos e arguir nulidades 

inexistentes ou que só o réu deu causa, poderá incidir em atos de 

litigância de má-fé, que tem aplicação analógica na forma do art. 3º, do 

CPP.

Cerifique-se a Sra. Gestora Judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, se a 

carta precatória expedida para a oitiva da testemunha mencionada pela 

defesa, se de fato, não fora a mesma intimada da sua expedição e/ou da 

audiência realizada na Comarca Deprecada.

Após, e com urgência, vistas ao Ministério Pùblico Estadual para 

manifestar a respeito do último petitório da defesa e, se for o caso e 

desde que já esgotados os atos instrutórios, já apresente memoriais finais, 

por se tratar de processo de meta 2, do CNJ.

Cumpra-se com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73743 Nr: 71-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVERSON MARTINS DA SILVA, CARLOS 

VINICIUS DA SILVA, ARILDO FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834/MT, 

VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5.135/MT

 Vistos.

Certifique-se se a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente da 

sentença, uma vez que a certidão encartada nos autos fala em 

disponibilização de DJE.

Intime-se pessoalmente o réu patrocinado pela Defensoria Pública e os 

demais pelos seus patronos, a teor do art. 392, inciso II, do CPP, caso tal 

diligência ainda não tenha sido procedida.

No caso do réu patrocinado pela Defensoria Pública, se por ventura não 

for encontrado para a intimação, proceda o ato por edital.

Recebo o recurso de apelação, na forma do art. 597, do CPP.

Vistas ao Ministério Pùblico Estadual para apresentação de contrarrazões 

no prazo legal.

Cumpridas todas as diligências supra, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para fins de julgamento do recurso de apelação.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 84237 Nr: 4282-15.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO LOPES, 

ROGERIO MATHEWS SOUZA RIBEIRO, RONALDO ROSA SOMOCOVITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:15193, MARCIA MACEDO GALVAO - OAB:15668

 Vistos.

Intimem-se os réus remanescentes, por edital, para constituirem novos 

advogados no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-os de que no 

silêncio, o patrocínio recaírá sobre a Defensoria Pública Estadual.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo de Meta do CNJ.

Diligencie-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 96574 Nr: 4488-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosandro de Moura Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Vistos.

 Tendo em vista que o réu, bem como o seu defensor, aceitaram a 

proposta de suspensão condicional do processo, mediante as condições 

estatuídas no art. 89, da Lei nº 9.099/95. Assim, acatando a proposta do 

Ministério Público, nos termos do inc. I, do art. 89, da Lei nº 9.099/95, 

SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as 

seguintes condições:

a) proibição de freqüentar bares, boates, prostíbulos, casas noturnas e 

outras do gênero, de duvidosa reputação;

 b) proibição de ausentar-se da comarca, sem autorização do Juiz, por 

mais de 08 (oito) dias, EXCETO se estiver a trabalho;

 c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, até o dia 

15 (quinze) de cada mês, a partir do mês de JULHO/2018, para informar e 

justificar suas atividades;

 d) comparecer em juízo sempre que intimado;

 e) prestação pecuniária consistente no pagamento de R$ 1.045,00 (mil e 

quarenta e cinco reais), que deverá ser pago integralmente, recolhido em 

prol da conta única, nos termos do Provimento nº 05/2015 da CGJ-MT;

 Fica o acusado advertido de que será revogado o benefício se vier a ser 

processado por outro crime ou contravenção no curso do prazo do 

benefício, bem como descumprir quaisquer das condições impostas, 

havendo, neste caso, continuidade do processo, sem qualquer causa 

interruptiva.

 A escrivania deverá exercer rigorosa fiscalização sobre as condições do 

benefício, certificando-se nos autos qualquer descumprimento.

Expirado o prazo de cumprimento sem revogação, será declarada extinta 

a punibilidade, com arquivamento do processo.

 Custas pelo acusado.

 Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104872 Nr: 8572-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude do contido na Portaria 249 de 18.3.2020 em que o Tribunal de 

Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário, aonde suspendeu por 30 

dias a realização de audiências.

 Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105139 Nr: 8709-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHELIPE LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 Vistos.

Reitere-se a intimação ao causídico faltoso, sob pena de lhe ser aplicado 

multa, por abandono do processo e por prejuízos no atraso do julgamento 

dos autos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-39.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU RODRIGUES MONCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000720-39.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELISEU 

RODRIGUES MONCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POLIANDRO DA 

SILVA MOURA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 19 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000928-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (EXECUTADO)

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000928-57.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: NORTE SUL SEMENTES LTDA - 

EPP EXECUTADO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA, 

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA Vistos. 

Certifique-se quanto à existência de valores depositados aos autos. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-40.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WEDJA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000707-40.2020.8.11.0010. AUTOR: WEDJA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. Dos autos verifico 

que a parte Reclamante acostou comprovante de endereço em nome de 

terceiro, não comprovando o vínculo jurídico. Dessa forma, intime-se a 

parte Reclamante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO, ou comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES MARCOS CARDOZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000742-97.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:HERNANDES 

MARCOS CARDOZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODERLY MARIA 

FERREIRA LACERDA, GABRIELLY GARCIA DE LIMA POLO PASSIVO: MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001145-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001145-03.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LETICIA BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue. 3. Assim, 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias acerca das restrições realizadas. 4. Caso o veículo restrito 

esteja gravado com alienação fiduciária, deve o Exequente, no mesmo 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos informações a respeito do agente 

financeiro, bem como o local onde o bem pode ser encontrado, a fim de 

possibilitar expedição de mandado de penhora e avaliação, sob pena de 

indeferimento. Registro que nesse caso, o devedor fiduciante, ora 

Executado, possui expectativa do direito à futura reversão do bem 

alienado no caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do que 

já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal direito passível de penhora 

nos termos do art. 835, XII do CPC. (Precedentes: Resp. 679.821/DF; Resp. 

1.051.642/RS; REsp 1.697.645/MG; Resp 1.646.249/RO). 5. Decorrido o 

prazo: Caso o veículo que esteja livre de ônus, em nada sendo requerido, 

expeça-se Mandado de Penhora, REMOÇÃO e avaliação, cujas 

informações podem ser extraídas das telas do sistema “Renajud” anexas 

aos autos, ficando desde já a parte EXEQUENTE nomeada como 

depositária fiel do bem, até determinação ulterior. Caso o veículo esteja 

gravado com alienação fiduciária, prestadas as informações, tomem-se as 

medidas descritas acima, devendo ainda a instituição financeira ser 

intimada da penhora (art. 835, §3º do CPC). Caso as informações não 

sejam prestadas, tornem os autos conclusos. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, designe-se audiência conforme determina o art. 

53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem 

prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. 7. Com a juntada 

do auto de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de cinco dias. 8. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do 

pedido da parte para requisição de informação sobre a renda ou bens 

do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., 

procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. 9. Com efeito, tornou sem 

resultado tal diligência, como se colhe do documento anexo. 10. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002096-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002096-94.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: VALTENIR CARVALHO FERREIRA VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 
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imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000194-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000194-43.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RURALDO NUNES MONTEIRO 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, ETC. Tendo em 

vista que a liquidação do débito foi realizada pela Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do prazo para 

comprovação pela parte executada de pagamento da RPV expedida, nos 

termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o pedido de penhora online 

na conta bancária do Estado de Mato Grosso mantida para tais medidas, 

com fulcro no art. 6º do referido provimento, c.c. art. 854, do CPC e art. 

512 e ss da CNGC, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto 

sobre a renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão 

judicial, a teor do que dispõe a Lei n.º 8.541/92. Restando a penhora 

positiva, intime-se a parte executada para eventual manifestação no prazo 

legal, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de 

manifestação, transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 

854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) 

dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em 

favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento 

do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 

11/2017-CM (art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002152-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE QUARESMA SAGAVE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002152-64.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ELIANE QUARESMA SAGAVE Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR DE LIMA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002263-14.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOVAIR DE LIMA NUNES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000071-11.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ALESSANDRO VIEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os 

arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em 

nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 
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penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS DA SILVA NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002042-31.2019.8.11.0010. TESTEMUNHA: OZEIAS DA SILVA 

NASCIMENTO TESTEMUNHA: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de processo 

movido por OZEIAS DA SILVA NASCIMENTO, em desfavor de VIVO S.A. 

Conforme consta nos autos, através do documento juntado no ID nº 

30403467, as partes dão conta de que houve a realização de acordo. Isso 

posto, faz-se necessário a homologação e extinção do feito. Assim, ante 

a quitação dos débitos entabulado entre as partes, deve o feito ser 

arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000859-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRIVAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000859-59.2018.8.11.0010 EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: SANDRIVAL DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta por 

SANDRIVAL DA SILVA, em face de BANCO BRADESCO, a qual 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença, já tendo realizada a expedição do 

competente alvará judicial em favor da parte exequente. No caso, 

restando demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida 

pretendida pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000142-47.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: BRUNA FRANCISCA DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Ação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em face de 

BRUNA FRANCISCA DA SILVA. Analisando detidamente os autos, verifico 

que não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de 

sentença, tendo a parte exequente dado conta do falecimento da parte 

executada. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade 

do presente feito, já que esgotados todos os meios para o cumprimento da 

obrigação imposta. Assim, diante a inexistência de bens passíveis de 

penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da 

presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a execução pela 

inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de 

certidão de dívida para que, querendo, a parte credora possa buscar 

futura execução. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-36.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MAIRA SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000274-36.2020.8.11.0010. REQUERENTE: LURDES MAIRA SANTIAGO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta por 

LURDES MAIRA SANTIAGO DE OLIVEIRA, em face de VIVO S.A. 

Analisando detidamente os autos, verifico que os documentos trazidos 

com a exordial, não se referem a pessoa cadastrada nos autos. Logo, 

tenho que a petição inicial não preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil, ao passo que não fora possível juntar os 

documentos válidos. Destarte, dispõe o Código de Processo Civil, no art. 

485, inc. I, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - 

indeferir a petição inicial; Desta forma, a parte autora não conseguiu lograr 

êxito no fornecimento dos documentos corretos, de modo que o 

indeferimento da petição inicial é medida de rigor. DISPOSITIVO Isto posto, 
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INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no artigo 485, I do Código de 

Processo Civil, ante a parte autora não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FORTUNATO DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ROMANO TUFO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001183-83.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ADAO FORTUNATO DA SILVA 

- EPP EXECUTADO: ANGELO ROMANO TUFO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por ADÃO FORTUNATO DA SILVA - EPP, em face de ANGELO ROMANO 

TUFO, a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Analisando detidamente os autos, verifico que houve sucesso na 

satisfação do presente cumprimento de sentença, já tendo a parte 

exequente manifestado o seu integral adimplemento. No caso, restando 

demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida pretendida 

pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa 

forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 924, II e 925, ambos do CPC. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-61.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON CARVALHO MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000240-61.2020.8.11.0010. REQUERENTE: EDENILSON CARVALHO 

MODESTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta por 

EDENILSON CARVALHO MODESTO, em face de VIVO S.A. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso da parte autora 

quanto ao fornecimento de comprovante de endereço válido, 

impossibilitando assim a continuidade da tramitação da presente ação. 

Logo, tenho que a petição inicial não preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil, ao passo que não fora possível realizar a 

aferição da competência territorial, ante a ausência de comprovante de 

endereço válido, bem como desafia o indeferimento, ante o 

descumprimento da diligência que lhe competia, nos termos do que 

preceitua o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, 

dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. I, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - indeferir a petição inicial; Desta 

forma, a parte autora não conseguiu lograr êxito no fornecimento de 

comprovante de endereço válido, bem como não atendeu ao chamado 

judicial, de modo que o indeferimento da petição inicial é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Isto posto, indefiro a petição inicial, com fulcro no artigo 485, 

I do Código de Processo Civil e, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003305-98.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GABRIEL EVARISTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA, que move em 

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL II. A parte autora, através de manifestação 

encartada nos autos, requer a desistência da presente ação, com o 

arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, eis o 

entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem exame do 

mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-56.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO - EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000305-56.2020.8.11.0010. REQUERENTE: R. A. DISTRIBUIDORA DE 

PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

FERREIRA DE ARAUJO - EIRELI Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de processo 

movido por R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME, em 

desfavor de ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO - EIRELI. Conforme 

consta nos autos, através do documento juntado no ID nº 30216861, as 

partes dão conta de que houve a realização de acordo. Isso posto, faz-se 

necessário a homologação e extinção do feito. Assim, ante a quitação dos 

débitos entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002397-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENEIA CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002397-75.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VALTENEIA CARVALHO FERREIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Trata-se de processo movido por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, 

em desfavor de VALTENEIA CARVALHO FERREIRA. Conforme consta nos 

autos, através do documento de id 27586269, as partes dão conta de que 

houve a realização de acordo. Isso posto, faz-se necessário a 

homologação e extinção do feito. Assim, ante a quitação dos débitos 

entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se baixa em eventuais 

gravames, registrados no veículo HONDA/BIZ 125 KS, COR VERMELHAR, 

PLACA NUC-1770, RENAVAM 00253572959. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000402-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISMAR OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000402-27.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA EXECUTADO: FLORISMAR OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95. Trata-se de processo movido por ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA, em desfavor de FLORISMAR OLIVEIRA LEITE VIANA DA 

SILVA. Conforme consta nos autos, as partes dão conta de que houve a 

realização de acordo. Isso posto, faz-se necessário a homologação e 

extinção do feito. Assim, ante a quitação dos débitos entabulado entre as 

partes, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com exame do 

mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001837-02.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GRACILENE PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de 

processo movido por GRACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Conforme consta nos autos, através do 

documento de id 30458714, as partes dão conta de que houve a 

realização de acordo. Isso posto, faz-se necessário a homologação e 

extinção do feito. Assim, ante a quitação dos débitos entabulado entre as 

partes, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com exame do 

mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 
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homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001534-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001534-85.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ALESSANDRO ALEXANDRE DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de 

processo movido por ALESSANDRO ALEXANDRE DA SILVA, em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Conforme consta nos autos, através do 

documento de ID nº 30192025, as partes dão conta de que houve a 

realização de acordo. Isso posto, faz-se necessário a homologação e 

extinção do feito. Assim, ante a quitação dos débitos entabulado entre as 

partes, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com exame do 

mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000443-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES LORENA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

96 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000443-91.2018.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: TAMIRES LORENA DE SOUZA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por TAMIRES LORENA DE SOUZA, em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que não houve 

sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

esgotados todos os meios para o cumprimento da obrigação imposta. 

Ocorre que não obstante a decisão proferida nos autos, não houve 

manifestação da parte exequente, constando certificado nos autos a 

inércia da mesma. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) A parte exequente não conseguiu lograr êxito em 

localizar bens da parte ré, passíveis de penhora, bem como não se 

manifestou nos autos quando intimada, portanto, NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, tenho que não 

haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA, a presente execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de 

certidão de dívida para que, querendo, a parte credora possa buscar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do 

FONAJE. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000001-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DA SILVA MACENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000001-28.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ELIZABETH DA SILVA MACENO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Trata-se de processo movido por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, 

em desfavor de ELIZABETH DA SILVA MACENO. Conforme consta nos 

autos, através do documento de id 30464478, as partes dão conta de que 

houve a realização de acordo. Isso posto, faz-se necessário a 

homologação e extinção do feito. Assim, ante a quitação dos débitos 

entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se baixa em eventuais 

gravames. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-06.2019.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA GONCALVES P. COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002270-06.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: DAVANTEL MARCHIORI & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: TAIZA GONCALVES P. COSTA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Ação proposta por DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME, em face de 

TAIZA GONCALVES P. COSTA - ME. Analisando detidamente os autos, 

verifico que não houve sucesso da parte autora quanto ao correto 

fornecimento do endereço da parte ré, impossibilitando assim a citação da 

mesma, bem como a continuidade da tramitação da presente ação. Logo, 

tenho que a petição inicial não preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil, ao passo que não fora possível realizar citação 

da parte ré, ante a ausência de endereço válido, bem como desafia o 

indeferimento, ante o descumprimento da diligência que lhe competia, nos 

termos do que preceitua o art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Destarte, dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. 

I, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - indeferir a 

petição inicial; Desta forma, a parte autora não conseguiu lograr êxito no 

fornecimento de endereço correto para proceder a citação, bem como não 

atendeu ao chamado judicial, de modo que o indeferimento da petição 

inicial é medida de rigor. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 

485, I do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002926-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NILTON SOARES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002926-60.2019.8.11.0010 REQUERENTE: ANTONIO NILTON SOARES 

VIEIRA REQUERIDO: MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA 

- ME Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Ação proposta por ANTONIO NILTON SOARES VIEIRA, em 

face de MEGA ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve sucesso da 

parte autora quanto ao correto fornecimento do endereço da parte ré, 

impossibilitando assim a citação da mesma, bem como a continuidade da 

tramitação da presente ação. Logo, tenho que a petição inicial não 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, ao passo 

que não fora possível realizar citação da parte ré, ante a ausência de 

endereço válido, bem como desafia o indeferimento, ante o 

descumprimento da diligência que lhe competia, nos termos do que 

preceitua o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, 

dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. I, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - indeferir a petição inicial; Desta 

forma, a parte autora não conseguiu lograr êxito no fornecimento de 

endereço correto para proceder a citação, bem como não atendeu ao 

chamado judicial, de modo que o indeferimento da petição inicial é medida 

de rigor. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Código 

de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003263-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ RASIA OAB - MT17595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MATONENSE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA KFOURI OAB - SP108527 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003263-49.2019.8.11.0010. REQUERENTE: REMI CRUZ BORGES 

REQUERIDO: EXPRESSO MATONENSE TRANSPORTES LTDA - ME Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95. Trata-se de processo movido por REMI CRUZ BORGES, em 

desfavor de EXPRESSO MATONENSE TRANSPORTES LTDA - ME. 

Conforme consta nos autos, através do documento de id 30337268, as 

partes dão conta de que houve a realização de acordo. Isso posto, faz-se 

necessário a homologação e extinção do feito. Assim, ante a quitação dos 

débitos entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se baixa 

em eventuais gravames. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000122-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEMAR JOAO BARATTO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000122-56.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: IDEMAR JOAO BARATTO Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME, em face de 

IDEMAR JOAO BARATTO, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que não houve 

sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

esgotados todos os meios para o cumprimento da obrigação imposta. 

Ocorre que não obstante a decisão proferida nos autos, não houve 

manifestação da parte exequente, constando certificado nos autos a 

inércia da mesma. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) A parte exequente não conseguiu lograr êxito em 

localizar bens da parte ré, passíveis de penhora, bem como não se 

manifestou nos autos quando intimada, portanto, NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, tenho que não 

haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de 

certidão de dívida para que, querendo, a parte credora possa buscar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do 

FONAJE. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000541-08.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRE JOSE DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por ANDRE JOSE DA COSTA, que move em desfavor de BANCO 

BRADESCO. A parte autora, através de manifestação encartada nos 

autos, requer a desistência da presente ação, com o arquivamento do 

feito. No que toca o pedido de desistência, eis o entendimento 

sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, 

vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem exame do 

mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003056-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003056-50.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELAINE DA SILVA 

NASCIMENTO REQUERIDO: GEZIANE RAMALHO DE SOUZA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por ELAINE DA SILVA NASCIMENTO, que move 

em desfavor de GEZIANE RAMALHO DE SOUZA. A parte autora, através 

de manifestação encartada nos autos, requer a desistência da presente 

ação, com o arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, 

eis o entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais 

– FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem 

a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, 

inexistindo indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de 

desistência deve ser deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 

da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000767-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000767-47.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. A questão controvertida é restrita a exame de matéria de 

direito, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, nos termos do 

art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Embargos à 

Execução interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, no processo em que lhe move MICHELLE DE OLIVEIRA 

NAGAI. A parte embargante questiona excesso da execução, ante a 

utilização de parâmetros equivocados pela parte embargada, quando da 

realização dos cálculos. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte embargante. Dadas as peculiaridades do caso, 

necessário se faz tecer algumas considerações. Com efeito, analisando 

detidamente os autos, verifico que houve a garantia do juízo, conforme se 

infere da constrição realizada no id 25815280, bem como a apresentação 

tempestiva dos presentes embargos, conforme certificado no id 

26739160. Ainda, rememoro a parte embargante, de que questões 

processuais, como a garantia do juízo, para apresentação de embargos à 

execução, e ainda, a comprovação do cumprimento das decisões judiciais, 

no tempo e modo, precisam ser observados, sob pena de aplicação das 

penalidades que lhes são peculiares. Logo, se a parte ré não garante o 

juízo ou não comprova o cumprimento da decisão judicial, não há outra 

alternativa senão a aplicação das cominações legais. Dito isso, calha 

lembrar que o presente processo versa sobre a execução provisória de 

astreintes, fixada nos autos 1000191-54.2019.8.11.0010, do qual a parte 

embargante não havia logrado êxito na demonstração do seu 

cumprimento, ou seja, a presente ação apenas foi intentada dada a inércia 

da parte ré no cumprimento do provimento judicial determinado naqueles 

autos. Ainda, convém lembrar que esta ação fora ajuizada na data de 

10/04/2019, sendo que na data de 23/04/2019, sobreveio sentença nos 

autos principais (1000191-54.2019.8.11.0010), com o seguinte dispositivo: 

1 - condenar a parte reclamada em indenizar a parte autora a título de 

dano material, o qual perfaz o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE desde a data do evento danoso e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da 

súmula 362 do STJ; 2 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 

do STJ; 3 – fixar o valor da multa em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), pelo descumprimento da tutela de urgência. Determino que a parte 

ré, comprove no prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da tutela de 

urgência deferida no ID 17720886, sob pena de multa única, no novo valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a incidir, no caso de descumprimento. 

Ademais, aviado recurso pela parte ré, a sentença fora mantida na 

íntegra. Logo, verifica-se que fora aplicada a multa no valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo descumprimento da tutela de 

urgência, bem como determinado a demonstração do cumprimento, sob 

pena de majoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Considerando que o ônus de comprovar o cumprimento da obrigação é da 

parte embargante, vez que era seu dever o cumprimento da mesma e, 

inexistindo comprovação nos autos quanto ao cumprimento, é nítido que 

houve efetivo descumprimento da obrigação imposta. No que tange a 

decisão que fixa o valor das astreintes, o STJ fixou o seguinte 

entendimento: A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo 

tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de 

que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um 

meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser 

cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª Seção. REsp 

1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 

(recurso repetitivo) (Informativo 539). Desta feita, as astreintes foram 

r e d u z i d a s  n o s  a u t o s  p r i n c i p a i s .  A i n d a ,  n o s  a u t o s 

1000191-54.2019.8.11.0010, através do documento de id 19733491, 

mesmo documento juntado nestes autos no id 20057688, tem-se que a 

parte embargante logrou êxito na comprovação da decisão judicial, após a 

intimação da sentença, oportunidade em que demonstrou a transferência e 

a ligação da Unidade Consumidora, não havendo falar em majoração da 

multa. Desta forma, considerando que não houve a incidência da 

majoração da multa, ante a demonstração de seu cumprimento pela parte 

embargante, frisa-se, após a sentença, a controvérsia a ser dirimida no 

presente cumprimento de sentença trata da execução da astreinte fixada 

em sentença no valor de R$ 1.500,00. Entretanto, compulsando os autos 

1000191-54.2019.8.11.0010, verifica-se que o valor depositado pela parte 

embargante no id 24064553, já contemplava a multa fixada de R$ 1.500,00, 

conforme se infere do cálculo trazido no id 24064555. Logo, fixo como 

valor correto na presente execução o importe de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), o qual já fora levantado pela parte embargada nos 

autos 1000191-54.2019.8.11.0010 (id 26167900), disponibilizando o valor 

bloqueado no id 25815280, integralmente, em favor da parte executada, 

ora embargante. Assim, verifico que assiste razão a parte embargante, 

posto que houve excesso na execução. DISPOSITIVO Isto posto, com 

fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 e 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, em atenção, ainda, aos princípios de direito aplicáveis à 

espécie, homologo o cálculo apresentado pela Contadoria e julgo 

PROCEDENTE os presentes Embargos, para fixar como correto o valor de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qual já fora levantado pela parte 

embargada nos autos 1000191-54.2019.8.11.0010 (id 26167900), 

declarando extinta a obrigação. Determino a liberação integral do valor 

depositado nestes autos em favor da parte embargante (ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), com seus acréscimos, 

devendo a mesma informar nos autos seus dados bancários. Sem custas 

e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto 

no art. 55 da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Portaria

PORTARIA Nº 02/2020-GAB

O Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, Juiz de Direito da 1ª 

Vara da Comarca de Juara, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249/2020, de 18 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 1ª 

Vara da Comarca de Juara, serão realizados por e-mail, através dos 

endereços: rafaela.caioni@tjmt.jus.br e erica.moura@tjmt.jus.br.

 Art. 2º São condições para a realização do atendimento por e-mail:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado, membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos 

deverão se identificar no início do corpo do e-mail, bem como informar o 

número do processo para qual pretendem atendimento no campo Assunto.

III – Não serão aceitos/abertos/lidos e-mails que contenham anexos, bem 

como enviados em duplicidade.

Art. 3º Os atendimentos das solicitações ocorrerão em todos os dias 
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úteis, durante todos os dias de expediente forense ordinário.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todos os pedidos recebidos.

Art. 4°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor 20/03/2020.

Juara/MT, 19 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001596-04.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA CAMARGO DE MOURA OAB - MT26698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO Intimo a parte autora 

para efetuar o recolhimento de custas da diligência do oficial de justiça, no 

p r a z o  l e g a l ,  n o  s i t e  d o  T J M T 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), ou informar 

que proporcionará meios para cumprimento da diligência. JUARA, 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001660-14.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA TORRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001660-14.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

NEUZA TORRES DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Analisando detidamente a 

exordial, observa-se, que alguns dos documentos que acompanharam a 

petição inicial encontram-se ilegíveis, como é o caso dos atestados 

médicos. Assim, INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que, EMENDE a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, § único do NCPC). Se decorrido tal 

prazo, com ou sem a emenda o que deverá ser certificado, volte-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000251-66.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJANE KELLY MELO CARDOSO OAB - SE7209 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. B. (REQUERIDO)

A. M. S. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Considerando a certidão de ID 30547405, intimo a parte requerente para 

manifestar no prazo legal. JUARA, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001365-74.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Considerando certidão de ID 25009005, intimo a parte autora para 

manifestar no prazo legal bem como para complementar as custas da 

diligência do oficial de justiça. JUARA, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001966-80.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURINDA DE ARAUJO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO Intimo a parte autora, 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação no prazo legal. 

JUARA, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000872-97.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Certidão Processo: 1000872-97.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 

16.271,12; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Indenização por Dano Moral, Bancários]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que a contestação ID 26434712 foi apresentada tempestivamente. Intimo a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 15 dias. JUARA, 13 de março de 2020 MARIA CARLA REZENDE 

FIGUEIREDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 
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INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000760-31.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOBRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000760-31.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

JOSE NOBRE DE OLIVEIRA REQUERIDO: HELENA BATISTA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Arrolamento Sumário dos bens deixados por 

Helena Batista de Oliveira, falecida em 03/12/2018, sendo nomeado 

inventariante José Nobre de Oliveira. A petição inicial apresentou a relação 

de herdeiros, bem como a descrição dos bens pertencentes ao espólio, 

com a anuência dos herdeiros (id. 22010324). Encontram-se nos autos os 

documentos necessários para o deslinde da Ação. É o breve relatório. 

Fundamento e Decido. A prova documental acostada comprova os títulos 

dos herdeiros e dos bens do espólio, bem como a quitação dos tributos 

devidos, conforme exigência dos artigos 659 e seguintes do CPC. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais efeitos, a 

partilha amigável, para que produza seus jurídicos e devidos efeitos, 

atribuindo os respectivos quinhões hereditários, ressalvando o direito de 

terceiros e eventuais erros ou omissões. Ante o exposto, Declaro Extinta 

a Ação com Resolução de Mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. 

Diante da nomeação de advogado para defesa do requerido, condeno o 

Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, em prol 

do (a) advogado (a) Dr. (a) Moacir Velozo Júnior, OAB/MT nº 17.762-A, os 

quais arbitro no valor de 05 URH, a serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso, devendo o Sr. Gestor expedir os documentos necessários. 

CONDENO a parte ao pagamento das despesas e custas judiciais, todavia, 

ficará suspensa pelo prazo constante no art. 98, § 3º, do CPC, em função 

da parte ser beneficiária da Justiça Gratuita. Sem condenação em 

honorários. INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sentença 

ora proferida, para os fins do artigo 659, § 2º, do CPC. Após, cumpridas 

as deliberações acima e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

mediante as anotações e baixas de estilo, observando-se as normas da 

CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos à CAA. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-90.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BOONE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO LIMA DE ARAGAO JUNIOR (REU)

 

PROCESSO n. 1000424-90.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:CARLA BOONE 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLY ALBERTO 

HEITMANN NETO POLO PASSIVO: ERISVALDO LIMA DE ARAGAO JUNIOR 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência 

Juizado Especial - Juara Data: 05/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB

O(A) Doutor(a) Daiane Marilyn Vaz, Juíza de Direito da 2² Vara Cível de 

Juína, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 2ª 

Vara de Juína, será realizado por videoconferência, através da 

ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (66) 998444-0177 e 

(65) 99800-3428 ou através do email: katiele.carriel@tjmt.jus.br para o 

regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para 

controle do agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar 

a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle 

do agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 20 de março de 2020.

Juína/MT, 19 de março de 2020.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000403-93.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. L. (REQUERENTE)

A. C. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000403-93.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: LUCIANA REGINA LAURO, ADRIELLY CAROLINA LAURO 

DE SOUZA REQUERIDO: AMARILDO ALEXANDRE DE SOUZA V I S T O S. 

Intime-se o autor para comprovar o recolhimento das custas processuais 

devidas, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução do expediente. 

Após, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Cumprir mandado de prisão em nome de 

Amarildo Alexandre de Souza; Após o cabal cumprimento do ato 

deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Caso a parte a ser citada/intimada não seja encontrada, o Oficial deverá 

certificar onde poderá ser localizada (inclusive com telefone, local de 

trabalho ou ponto de referência) e havendo novo endereço nos autos, 

encaminhem-se à respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do 

CPC), independente de nova deliberação, informando tal providência ao 

Juízo deprecante. Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, no que couber. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000851-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVO NOATTO (EXECUTADO)

 

petição em anexo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001401-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INFOJUD E RENAJUD.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003920-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA OAB - MT20581/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Parecer em pdf.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000347-60.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (REQUERIDO)

MARILZA DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (REQUERIDO)

FABIANA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA E APRESENTE NOS AUTOS JUNTO À GUIA, BEM 

COMO EFETUE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 02. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000347-60.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (REQUERIDO)

MARILZA DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (REQUERIDO)

FABIANA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000347-60.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. REQUERIDO: H. 

CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA, HILTON DE CAMPOS JUNIOR, FABIANA 

COSTA CAMPOS, HILTON CAMPOS, MARILZA DA COSTA CAMPOS V I S 

T O S. Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Avaliação do imóvel descrito na missiva e 

intimação dos executados; Após o cabal cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Caso a 

parte a ser citada/intimada não seja encontrada, o Oficial deverá certificar 

onde poderá ser localizada (inclusive com telefone, local de trabalho ou 

ponto de referência) e havendo novo endereço nos autos, 

encaminhem-se à respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do 

CPC), independente de nova deliberação, informando tal providência ao 

Juízo deprecante. Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, no que couber. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000749-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000749-78.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ERISMAR PEREIRA DOS SANTOS VISTOS. Ação de Busca e Apreensão 

proposta com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, com redação 

dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. Prolatada sentença 

indeferindo a petição inicial por ausência dos requisitos necessários à 

propositura da busca e apreensão, o decisum foi reformado em sede 

recursal (Id. 26729114), para reconhecer a válida constituição do devedor 

em mora. Nesses moldes, ante a comprovação da mora do devedor, bem 
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como o receio de que o requerente sofra danos ocasionados pelo uso 

inadequado do bem ou ainda o seu desaparecimento, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de busca e apreensão pleiteada. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com 

circunspecção e moderação. Entretanto, em relação ao requerimento de 

diligências a serem promovidas por este juízo, especificamente em relação 

à comunicação do DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da 

propriedade do veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser 

de responsabilidade do alienante tal providência. Cumprida a medida, 

cite-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo 

depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser 

expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a fim de que se 

proceda a novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

da Lei n° 10.931/2004. Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, 

findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, 

caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos 

ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da 

Lei n° 10.931/2004. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001870-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. D. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

1ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Certifico que decorreu 

o prazo para a parte requerida apresentar defesa nos autos. JUÍNA, 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000749-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA 

NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 06. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000918-65.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. F. M. A. (HERDEIRO)

C. D. F. (HERDEIRO)

I. K. M. A. (HERDEIRO)

 

1) REFAZENDO MANIFESTAÇÃO ANTERIOR INCOMPLETA; 2) SEGUE 

DESTA FEITA PDF EM ANEXO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-03.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS GOMES VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000409-03.2020.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: CLOVIS GOMES VIEIRA VISTOS. Cuida-se de ação 

de cobrança fundamentada em contrato de serviços educacionais. Em 

sede preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 
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superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000143-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO NONNEMACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIME-SE A PARTE DEVEDORA PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 30 

DIAS, IMPUGNAR A EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 535, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1002502-70.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TV MUNDIAL JUINA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1002502-70.2019.8.11.0025; Valor 

causa: R$ 17.066,36; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR FISCAL (83)/

[Anulação de Débito Fiscal, Capacidade Tributária]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que a contestação foi apresentada tempestivamente. JUÍNA, 20 de março 

de 2020 ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000781-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. F. (EXEQUENTE)

T. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. F. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL NEGATIVA.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33619 Nr: 1872-85.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 Autos nº: 1872-85.2006.8.11.0025 (Cód. 33619)Exequente: Bunge 

Fertilizantes S/AExecutado: Raimundo MainardiVISTOS,Cuida-se de 

execução de sentença, iniciada ainda no ano de 2006, ou seja, quase uma 

década antes da vigência do novo Código de Ritos, e que desde então não 

alcança efetividade concreta, pela evidente dificuldade de localização de 

bens pertencentes ao patrimônio do devedor suficientes à garantia do 

débito exequendo.Diante desse quadro, pretende a exequente a 

suspensão do processo e da marcha prescricional, nos termos do que 

preconiza o art. 921 do CPC/15.[...]Portanto, intime-se o credor a se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente a partir desses critérios 

definidos na jurisprudência vinculante da Corte Cidadã, retornando os 

autos, ao depois, para análise do cabimento de extinção do crédito pela 

prescrição ou de arquivamento provisório até que sobrevenha algum fato 

capaz de interromper a marcha prescricional ou implementa-la por 

inteiro.Intimem-se.Às providências.Juína (MT), 16 de dezembro de 2019. 

FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90267 Nr: 4575-76.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.SC-M, EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Autos nº 4575-76.2012.811.0025 – Código 90267

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Associados do Vale 

do Juruena

Executado: E. M. dos Santos Confecções - ME e outros

VISTOS,

Pretende a exequente a flexibilização do sigilo fiscal dos devedores, para, 

com base nas informações contidas em DIRPJ/DIRPF aferir a existência de 

eventual patrimônio líquido passível de penhora.

É cediço que firmou-se na jurisprudência nacional a premissa de que a 

execução se faz em benefício do credor, isto é, volta-se à satisfação da 

dívida em cobrança judicial e, por isso mesmo, a utilização da ferramenta 

virtual INFOJUD, na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de 

Justiça, permitindo o acesso às informações patrimoniais lançadas pelos 

contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do 

Brasil, nada tem de extraordinária ou desarrazoada, especialmente em 

hipóteses como a dos autos, em que a renitência do devedor em pagar o 

débito é flagrante.

Sendo assim, não localizados valores pecuniários à garantia da execução, 

retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela localização 

de bens expropriáveis da devedora.

Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que várias 

diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade dos executados, sempre infrutíferas, parece-me que se 

acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas 

de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.

Defiro, ainda, a anotação de restrição dos veículos por meio do sistema 

Renajud com o fim de impedir um novo licenciamento no sistema 

RENAVAM, como também a circulação, autorizando que ao serem 

localizados/identificados os bens em ação do órgão de trânsito, 

promova-se o recolhimento a depósito e sua posterior remoção a este 

juízo, devendo a exequente fornecer os meios para transferência do bem 

e indicar quem ficará como fiel depositário deles.

Sem prejuízo, porque a presente ação tramita desde setembro de 2012, 

sem sequer alcançar a citação pessoal do devedor, chamado aos autos 

por citação fictícia, e tendo em vista o entendimento sufragado pela Corte 

Cidadã no sentido de que a prescrição intercorrente, por ser fator de 

estabilização do tempo e das relações jurídicas, sempre existiu em nosso 

sistema jurídico processual, independentemente da expressa previsão 

legislativa, como hoje vigora (art. 921 do CPC/15), determino a intimação da 

exequente para, nos termos do art. 487, parágrafo único, do Código de 

Ritos vigente, se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição 

intercorrente na hipótese versanda, enfrentando as teses fixadas no IAC 

n. 01/STJ, verbis:

“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, 

conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, 

inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas 

hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada 

em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair 

interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional 

ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da 

norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de Competência n. 01, 

Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).

Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 17 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 142203 Nr: 4938-53.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZETE ZECZKOWSKI LAZZARETTI, CLÁUDIA 

LAZZARETTI, WILSON LAZZARETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE OVANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:OAB/MT 24.959-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Processo nº 4938-53.2018.811.0025 – Código 142203

Embargante: Izete Zeczkowski Lazaretti e outros

Embargado: Jorge Ovando

VISTOS,

 Ciente da decisão proferida pela instância recursal, que deferiu aos 

embargantes o benefício da gratuidade judiciária, anote-se.

Retificado o valor da causa pelos autores (fls.361/366), cumpra-se a parte 

final da decisão de fls. 60/61, encaminhando-se o feito ao Cejusc para 

designação e realização da audiência de autocomposição, prevista no art. 

334, do CPC.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 18 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88875 Nr: 3024-61.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FABIULA MULLER KOENIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ELIZABETE FLORES, SERGIO LUIZ NEHLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 
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OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FERRAZ BATISTA 

- OAB:OAB/PR 26.297, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Processo n. 3024-61.2012.811.0025 – Código 88875

Exequente: Fabíula Müller Koenig e outro

Executado: Carrafa Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e outros

VISTOS,

Pretende a exequente a flexibilização do sigilo fiscal dos devedores, para, 

com base nas informações contidas em DIRPJ/DIRPF/DOI aferir a 

existência de eventual patrimônio líquido passível de penhora.

É cediço que firmou-se na jurisprudência nacional a premissa de que a 

execução se faz em benefício do credor, isto é, volta-se à satisfação da 

dívida em cobrança judicial e, por isso mesmo, a utilização da ferramenta 

virtual INFOJUD, na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de 

Justiça, permitindo o acesso às informações patrimoniais lançadas pelos 

contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do 

Brasil, nada tem de extraordinária ou desarrazoada, especialmente em 

hipóteses como a dos autos, em que a renitência do devedor em pagar o 

débito é flagrante.

Sendo assim, não localizados valores pecuniários à garantia da execução, 

retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela localização 

de bens expropriáveis da devedora.

Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que as 

diligências promovidas no intuito de encontrar bens de propriedade dos 

executados, restaram infrutíferas, parece-me que se acham satisfeitas as 

condições e requisitos para realização de pesquisas de bens por meio do 

sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, razão pela qual defiro 

o pedido formulado.

Realizada a pesquisa, dê-se vista à exequente para dar impulsionamento 

ao feito, no prazo de 15 dias, advertindo-a que se trata de procedimento 

passível de incidência da regra do art. 921 do CPC.

Às providências.

Juína/MT, 18 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90267 Nr: 4575-76.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.SC-M, EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DA DECISÃO DE FLS.137/137V A 

SEGUIR TRANSCRITA: "VISTOS, (...). Neste sentido, ante o largo tempo de 

tramitação processual e que várias diligências já foram promovidas no 

intuito de encontrar bens de propriedade dos executados, sempre 

infrutíferas, parece-me que se acham satisfeitas as condições e 

requisitos para realização de pesquisas de bens por meio do sistema de 

consulta de dados denominado INFOJUD, razão pela qual defiro o pedido 

formulado. Defiro, ainda, a anotação de restrição dos veículos por meio do 

sistema Renajud com o fim de impedir um novo licenciamento no sistema 

RENAVAM, como também a circulação, autorizando que ao serem 

localizados/identificados os bens em ação do órgão de trânsito, 

promova-se o recolhimento a depósito e sua posterior remoção a este 

juízo, devendo a exequente fornecer os meios para transferência do bem 

e indicar quem ficará como fiel depositário deles. Sem prejuízo, porque a 

presente ação tramita desde setembro de 2012, sem sequer alcançar a 

citação pessoal do devedor, chamado aos autos por citação fictícia, e 

tendo em vista o entendimento sufragado pela Corte Cidadã no sentido de 

que a prescrição intercorrente, por ser fator de estabilização do tempo e 

das relações jurídicas, sempre existiu em nosso sistema jurídico 

processual, independentemente da expressa previsão legislativa, como 

hoje vigora (art. 921 do CPC/15), determino a intimação da exequente para, 

nos termos do art. 487, parágrafo único, do Código de Ritos vigente, se 

manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente na 

hipótese versanda, enfrentando as teses fixadas no IAC n. 01/STJ, verbis: 

“(...)". Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para novas deliberações."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108741 Nr: 1933-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, MARCO AURÉLIO BERTÚLIO DAS NEVES, MARIA DE LOURDES 

GIRARDI, SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADOR 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, EMERSON 

FRANCISCO DE ARAÚJO, NARA DENISE ANÉAS MATTIONI, ELAINE 

MONERATO COELHO, TEREZA C. C. PERTILE, SANDRA CONSUELO A. 

SANTANA, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, JOSE 

KROMINSKI - OAB:10896-MT, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.027, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Destarte, constatada a omissão, é necessário emprestar aos embargos 

efeito integrativo, de modo a completar a sentença de extinção, para 

condenar o requerente ao pagamento dos honorários de sucumbência 

devidos aos advogados que representaram os interesses dos 

substituídos suso mencionados, os quais, à míngua de quantificação 

expressa do proveito econômico da causa, fixo, por equidade, no mesmo 

valor arbitrado em favor dos patronos das outras demandadas declaradas 

ilegítimas, ou seja, R$ 1.500,00.Publique-se a decisão integrativa e, ao 

mesmo tempo, procedida a emenda da petição inicial, dê-se vistas ao 

Estado de Mato Grosso para corroboração ou complementação da 

contestação apresentada em juízo, e, depois, colha-se parecer ministerial 

conclusivo sobre as condições do centro cirúrgico municipal e os demais 

apontamentos realizados pela Vigilância Sanitária, e, a seguir, conclusos 

para novas deliberações ou julgamento conforme o estado do 

processo.Advirto a Secretaria Judiciária a atuar de modo mais diligente no 

que tange aos atos processuais, especialmente de ações de caráter 

coletivo/público, uma vez que como se constata da análise dos autos, 

esse feito esteve paralisado por aproximadamente mais de ano, sem 

qualquer justificativa para tanto.Publique-se.Às providências.Juína/MT, 19 

de março de 2.020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118475 Nr: 537-79.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEZIO RAMOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Processo nº: 537-79.2016.811.0025 Código nº: 118475

Requerente: Onezio Ramos Filho

Requerido: M. b. Construtora e Incorporadora Ltda

VISTOS,

Ante ao teor da Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

estabelecida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e o 

Corregedor-Geral da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de 

Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, o qual 

institui o regime obrigatório de teletrabalho, altera a Portaria-Conjunta nº 

247, de 16 de março de 2020, em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), e com o 

objetivo de readequar a pauta deste Juízo, determino o cancelamento da 

audiência aprazada para o dia 23 de março de 2020, às 14 horas.

 Empós, decorrido o prazo de 20 de abril de 2020, fixada na Portaria 

supramencionada, tornem os autos conclusos para designação de nova 

data.

Às providências.
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Juína/MT, 19 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121060 Nr: 2026-54.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES 

LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84.206 OAB/SP, 

THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia e seja 

impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode ser 

realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, ou, 

ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e rendimentos, 

certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento da 

execução. Como toda e qualquer execução funda-se na responsabilidade 

patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se bens não existem 

para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra não será a solução 

senão suspender o que já se encontra naturalmente obstado pela ordem 

natural das coisas. Registre-se, todavia, que é importante a declaração 

(ope legis) judicial da suspensão do processo para o exequente evitar a 

arguição de prescrição intercorrente por parte do executado”.(Manual de 

execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 

179).Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que 

sejam encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos 

autos (§2º, do Art. 921, do NCPC) e iniciada a contagem do prazo de 

prescrição intercorrente, estando o exequente, desde já, expressamente 

cientificado dessa condição.Se a qualquer tempo forem encontrados bens 

penhoráveis, os autos deverão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução (§3º, do Art. 921, do NCPC).Às providências.Juína/MT, 19 de 

março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121902 Nr: 2558-28.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR AGUETONI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Número Único: 2558-28.2016.811.0025 (cod: 121902)

Requerente: Rodrigo Antônio Leão Souto

Requerido: Artur Aguetoni Pires

VISTOS, ETC.

Determinada a correção do valor da causa e a complementação das 

custas, depois de procrastinar o quanto possível o cumprimento da ordem 

judicial, devidamente intimado a proceder o recolhimento das custas 

complementares sob pena de extinção do feito, quedou-se inerte o 

demandante, abandonando a tramitação processual a olhos vistos.

Sendo assim, porque é indiscutível o decurso do prazo deferido ao autor, 

e forte na exegese firmada no Superior Tribunal de Justiça, de que não se 

aplica a regra do art. 290 do NCPC – que determina o cancelamento da 

distribuição quando a inicial não vem acompanhada do recolhimento das 

custas – nas hipóteses em que houve pagamento a menor, pendente de 

complementação , é de se reconhecer evidenciada a hipótese de extinção 

do processo, sem julgamento de mérito, por desídia processual da parte 

autora.

Portanto, com fundamento no artigo 485, § 1º do CPC, extingo o processo, 

sem julgamento de mérito, ante a desídia processual do autor em recolher 

as custas complementares iniciais.

Revogo, assim, a decisão que concedeu em antecipação de tutela, a 

sustação do protesto da cártula objeto do pedido de anulação, assim como 

condeno o autor além do pagamento das custas totais sobre o valor 

corrigido da causa, nos moldes da decisão de fls. 141/v, nos honorários 

sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o mesmo montante, em 

favor do escritório de advocacia que patrocina a defesa do réu.

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observadas as formalidades legais.

Não recolhidas as custas sobejantes, expeça-se certidão para inscrição 

do débito em dívida ativa e encaminhe-se à C.A.A. para as medidas 

necessárias, inclusive protesto e inscrição em bancos de dados de 

restrição ao crédito.

P.I.C.

Juína (MT), 19 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133950 Nr: 5089-53.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLIANA RODRIGUES DOS SANTOS, 

LORIVAL ETINE, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, VILMA GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O DIA 25/06/2020, ÀS 15H30MIN, A 

SER REALIZADA NO CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA, 

EM VIRTUDE DA PORTARIA CONJUNTA Nº 249/2020, QUE SUSPENDEU 

OS PRAZOS DO DIA 17/03/2020 A 20/04/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133950 Nr: 5089-53.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLIANA RODRIGUES DOS SANTOS, 

LORIVAL ETINE, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, VILMA GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ANTE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA LANÇADA À 

FL. 159-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 2779-50.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.G. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, 

GILSON FRANCISCO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Processo nº: 2779-50.2012.811.0025 (Cód. 88656)

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES

 Executados: P.G. Comunicação Visual Ltda. e Outro

VISTOS,

Determinada a manifestação da credora sobre os parâmetros 

interpretativos da aplicação da prescrição intercorrente aos processos de 

execução iniciados sob a égide do CPC/73, sem se atentar à esta obvia 

questão de direito intertemporal, laconicamente assinalou a exequente que 
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a prescrição intercorrente, segundo disciplinado no art. 921, § 4º do 

NCPC, só teria início após a remessa dos autos ao arquivo provisório e a 

permanência da situação de paralisação por mais um ano, o que de modo 

algum teria ocorrido na hipótese.

De saída, a manifestação suscitada não merece acolhida, na medida em 

que não se está a tratar da prescrição iniciada sob a égide do CPC/15, 

que, como é de conhecimento vulgar, teve sua vigência fixada em 18 de 

março de 2016, isto é, quase 4 anos depois de ajuizada a presente ação.

Em resumo, basta salientar que o próprio CPC/15 tratou de disciplinar as 

regras de direito intertemporal que surgiriam após sua vigência e, nessa 

esteira, tratou a Corte Cidadã de esclarecer que “O termo inicial do art. 

1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o 

processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel 

lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize 

o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do 

revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”, o que 

põe a termo a qualquer discussão sobre qual a norma aplicável na 

espécie.

 Colocada essa premissa básica, o compulsar dos autos aponta que 

ajuizada a execução em maio de 2012, o mandado de citação retornou 

negativo (fls. 55) em julho do mesmo ano; o processo ficou paralisado até 

fevereiro de 2003, quando, então, a exequente indicou o que seria o novo 

endereço da executada, sendo expedida Carta Precatória à Comarca de 

Nova Monte Verde, que restou infrutífera, conforme certidão de fls. 65.

Nova paralisação na tramitação processual, até que, insistindo no 

argumento de que a pessoa jurídica e seu sócio (Gilson Prates) estavam 

sediados em Nova Monte Verde, a exequente requereu em setembro de 

2014 a expedição de outra CP, que retornou negativa, em maio do ano 

seguinte.

Daí, então, formulou a credora pedido de citação editalícia do devedor, 

deferido em agosto de 2015 mas que somente foi ser providenciado pela 

requerente em junho de 2016 (fls. 59/62).

Daí em diante, nomeado curador processual ao revel, apresentou 

embargos à execução, que foram rejeitados, e desde então tramitam os 

autos de pesquisa em pesquisa, de sistema em sistema na busca de bens 

do patrimônio do devedor que possam garantir a execução, tudo restando 

deserto e negativo, sem qualquer perspectiva de efetividade processual.

Fixadas essas balizas, parece óbvio concluir, na esteira do que já fixou a 

jurisprudência do STJ, que à míngua de outra previsão expressa na 

própria execução, após a ciência do credor da primeira tentativa de 

citação frustrada, inicia-se a contagem do prazo de suspensão do curso 

processual – e da sua prescrição – por aplicação analógica do art. 40, § 

2º da LEF, o que, aliás, foi expressamente destacado pela Corte Cidadã na 

fixação da jurisprudência firmada no IAC n. 01:

“1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, 

conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, 

inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).

Pois bem.

Aplicando essa ideia ao caso presente, tem-se que buscada a citação da 

ré, pelos meios ordinários, a tentativa restou, originariamente frustrada em 

julho de 2012 e dessa data até a citação editalícia transcorreram nada 

menos que 4 anos, e isso já é suficiente a entender que até a citação 

editalícia, decorreu bem mais que o lapso anual de suspensão da marcha 

processual e da contagem do prazo prescricional, a que alude o art. 40 da 

LEF.

Quanto a isso é curial recordar, que decidiu a Corte de Justiça que: (i) O 

prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem 

início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução 

(Tema 566); (ii) havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou 

não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável 

(Tema 567).

Em outros dizeres: ao reverso do que pretende interpretar a exequente, 

independente da inercia absoluta da parte, a contagem da prescrição 

intercorrente, ao menos sob vigência do CPC/73, não dependia de 

pronunciamento judicial prévio, de remessa física dos autos ao arquivo 

provisório e nem sequer se estancava a cada nova petição, requerendo 

diligências infrutíferas e isso acha-se estampado em todas as letras no 

verbete do Tema 568:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) 

são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não 

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a 

feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

 A oportuna e louvável mudança de paradigma jurisprudencial tem uma 

razão óbvia: a finalidade/ a razão de ser do processo.

Não há encadeamento ordenado de atos, dentro de um procedimento, por 

simples apego à formalidade, por um apreço descomunal à ritualística. 

Processo existe para um fim, ele é meio de se alcançar o bem da vida que 

se busca tutelar e, por isso mesmo, não existe e nem foi idealizado para 

se perenizar.

Fixadas essas ideias, porque a prescrição intercorrente tem a mesma 

exegese, a mesma natureza da prescrição civilista, como afirmado 

brilhantemente pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do REsp 

1.604.412/SC , é, evidente que, na espécie em tela, a prescrição 

intercorrente no curso da execução da Cédula de Crédito Bancário, tem a 

mesma natureza e o mesmo prazo da prescrição do direito ostentado na 

tal cártula, ou seja, cinco anos, nos termos dos artigos 28 da Lei n. 

10.931/04 e do artigo 206, §5º, I, CCB.

Diante de tais inferências, constata-se que do marco inicial (um ano após 

a frustrada tentativa de citação – ou seja, julho de 2013), decorreu 3 anos 

até a citação ficta do devedor, fato esse que importou na interrupção da 

marcha prescricional inicial, ex vi do que estabelecia o art. 219, § 1º do 

CPC/73.

Sendo assim, porque a CCB prescreve em um quinquênio, ainda que todas 

as diligências até agora de busca de constrição patrimonial da devedora 

tenham sido infrutíferas, reiniciada a contagem do prazo prescricional 

somente após a perfectibilização da citação editalícia, é forçoso 

reconhecer que, apesar de em curso, o prazo prescricional ainda não se 

esvaiu.

Passo seguinte, tocando em frente a marcha processual, requereu a 

autora a inscrição da dívida no CNIB, o que não comporta guarida, por 

absoluto desvio de finalidade da aludida ferramenta.

Cumpre destacar que o CNIB se cuida de ferramenta prevista por ato 

normativo do CNJ cuja finalidade é “integrar todas as indisponibilidades de 

bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas”, não 

havendo nele qualquer finalidade de constrição ou pesquisa de bens, 

porque, o cadastro existe como meio de publicização da ordem de 

indisponibilidade de bens contra réu em processo judicial, o que, malgrado 

sua obvia serventia, em nada serve para a garantia do juízo executório.

Vale dizer: o cadastro de indisponibilidade não tem condão de impulsionar 

a execução, e, se é isso que se busca, há de ser rejeitado o pedido, no 

particular.

No entanto, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito porventura 

ostentados pelo devedor, há que se pontuar que uma das boas novidades 

trazidas pelo CPC/15 é a regra do art. 139, IV, que permite ao juízo a 

adoção de “medidas executivas atípicas”, sempre que o devedor se 

mostrar alheio e desinteressado de atuar de modo cooperativo e 

colaborativo no processo de excussão de dívidas, o que se acha 

expressamente consagrado na jurisprudência da Corte Cidadã:

 “O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade 

das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de 

direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos 

aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas 

jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao 

prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução 

integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi 

instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da 

cooperação (arts. 4º, 5º e 6º do CPC), que também atuam na tutela 

executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação 

jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem 

pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé 

processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no 

modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da 

solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses 

dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no 
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art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue 

violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo 

menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável 

duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja 

titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido 

processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de 

forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos 

meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o 

executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com 

o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção 

psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções 

civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da 

patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não 

pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do 

resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar 

medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao 

executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida 

adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade” (STJ, RHC Nº 99.606/SP, Relatora : Ministra Nancy 

Andrighi).

Desse modo, e forte na concepção jurisprudencial de que o temperamento 

na adoção das medidas de coerção/indução do devedor se mede pelo 

grau de invasão ao direito fundamental de ir e vir e a sua razoabilidade, o 

que não se aplica ao bloqueio do uso de cartões de crédito, uma vez que 

se cuida de simples restrição à forma de crédito preexistente, atendendo à 

ideia de resultado e eficiência da execução, DEFIRO o pedido para 

determinar o bloqueio de toda movimentação financeira por meio de 

cartões de crédito registrados em nome e no CPF dos devedores, pelo 

período de 6 meses ou até que assegurem a dívida em execução.

A ordem aqui exarada deve ser executada, preferencialmente, mediante 

anotação dos bloqueios e ofícios nos sistemas eletrônicos disponibilizados 

ao Judiciário, certificando-se tudo nos autos.

Por fim, rejeito o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT porque se 

trata de mero órgão de controle sanitário, não lhe cabendo certificar 

movimentação de semoventes, alienações e congêneres, incumbência que 

repousa sobre o órgão que efetivamente controla tais movimentações, ou 

seja, aquele que emite as GTAs respectivas.

Realizada a diligência, ciência ao credor para impulsionamento do feito e 

conhecimento da marcha prescricional acima apontada.

Às providências.

Juína/MT, 18 de março de 2020.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121890 Nr: 2550-51.2016.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELIA SOUZA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSALINA OLIVEIRA SOUZA, 

JULIANA BARBOSA DE SOUZA, JAIR BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O, JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA - 

OAB:5422-B/MT

 Ante o exposto, concordes os sucessores e herdeiros, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

partilha acostado às fls. 139/140 e declaro resolvido o inventário dos bens 

pertencentes ao Espólio de Rosalina Oliveira Souza.Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, arrimado no 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.Condeno os 

herdeiros ao pagamento das custas judiciais que deverão ser calculadas 

sobre o valor real do patrimônio inventariado/partilhado e rateada na forma 

prevista no acordo de fls. 139/140, porque a condição de miserabilidade 

sustentada na inicial, obviamente se altera com a partilha de patrimônio 

considerável (mais de 30 mil reais a cada herdeiro), afastando, desde já, a 

ilação de concessão tácita da gratuidade judiciária requestada na 

inicial.Após pagas as custas, comprovado o recolhimento do ITCMD ou 

declaração de isenção, pagos os impostos pendentes (IPVA) junto a 

Fazenda Pública Estadual e transitada em julgado a sentença, expeça-se o 

formal de partilha.P. I. C.Às providências.Juína, 19 de março de 

2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123426 Nr: 3508-37.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER MODOLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - OAB:16616-B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE SE MANIFESTEM, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE FLS. 185 

COM A INFORMAÇÃO DE MÍDIA QUEBRADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 1421-84.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F'NA É-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E 

NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 

5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 Processo nº 1421-84.2011.8.11.0025 (Cód. 81731)

EXEQUENTE: Rodrigo Vanzella

EXECUTADO: F’na É-ouro Gestão de Franchising e Negócios Ltda.

VISTOS.

Considerando que a sentença prolatada na ação anulatória em apenso 

(cód. 56149), declarou a nulidade da nota promissória que fundamenta a 

presente execução, defiro o pedido de fls. 79/83, determinando a 

suspensão desta lide até o julgamento definitivo do recurso interposto nos 

autos em apenso.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína-MT, 20 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122196 Nr: 2733-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR AGUETONI PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO, ANTONIO 

DO NASCIMENTO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Processo nº: 2733-22.2016.811.0025 (Código: 122196)

Exequente: Artur Aguetoni Pires

Executados: Rodrigo Antônio Leão Souto e Outro

VISTOS,

Deferida a pesquisa de bens do executado, foram localizados ativos 

financeiros (fls. 178) e veículos (fls. 179) em nome do segundo 
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executado, assim como já foi objeto de averbação a penhora sobre bem 

imóvel pertencente ao executado, razão porque faz-se necessária a 

intimação do credor para que se manifeste sobre as constrições havidas, 

assim como demonstre a necessidade ou não de ampliação da penhora, 

cotejando os bens penhorados e a dívida exequenda.

Sem prejuízo, diante da norma do art. 691, do CPC/15, que simplifica o 

procedimento de habilitação dos herdeiros, dê-se vistas aos executados, 

para manifestação quanto a eventual impugnação ao pedido de 

habilitação, que, obviamente, deve vir justificada, no prazo de 15 dias, e, 

havendo silêncio, na esteira do que disciplina o art. 692, do CPC/15, dede 

já acolho a habilitação sucessória, determinando a modificação da 

polaridade ativa, e seus respectivos registros.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências

Juína (MT), 19 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122379 Nr: 2846-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LANDIM VIEIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Processo nº: 2846-73.2016.811.0025 (Código: 122379)

Exequente: Maria Landim Vieira Pires

Executado: Rodrigo Antônio Leão Souto

 VISTOS,

Deferida a pesquisa de bens do executado, via RENAJUD, o resultado da 

busca foi positivo, todavia, mesmo acostada aos autos a indicação de 

bens, deixou a Secretaria Judiciária – muito provavelmente pela errônea 

percepção de que os autos conexos possuiriam tramitação concomitante 

e similar – de intimar a exequente do resultado da busca realizada.

Sendo assim, dê-se ciência à credora dos bens localizados (fls. 166/168) 

para que indique, no prazo de 15 dias, as diligências que pretende sejam 

executadas para constrição dos veículos, ou requeira o que entender 

adequado a seus interesses.

Quedando-se silente, remetam-se os autos ao arquivo provisório nos 

termos do art. 921, § 4º do NCPC.

Publique-se.

Juína/MT, 19 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132749 Nr: 4299-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARTUR AGUENOTI PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO, EDSON 

BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIA ANDRADE SILVA - 

OAB:OAB/MT 25.229/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Processo nº: 4299-69.2017.811.0025 (Código: 132749)

Autor: Artur Aguetoni Pires

Réus: Rodrigo Antônio Leão Souto e Outro

VISTOS,

Noticiada a morte do requerente e requerida a habilitação dos seus 

herdeiros como sucessores processuais, recebo o pedido e na esteira do 

que determina o art. 690 do NCPC, determino a intimação dos réus para 

que se manifestem, no prazo de 05 dias, decretando a suspensão do 

feito, até que se decida pela procedência ou não do pedido sucessório 

incidental.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências

Juína (MT), 19 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000251-45.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARQUES ANDRE (EXECUTADO)

NILCEIA TEREZINHA DAL BO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000251-45.2020.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: MARCIO MARQUES ANDRE, NILCEIA 

TEREZINHA DAL BO Vistos, etc. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais 

e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001378-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE ANTUNES DA LUZ (REU)

ADEMIR ANTUNES DA LUZ (REU)

QUELE ADRIANA ANTUNES FAVORETO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001378-23.2017.8.11.0025 AUTOR(A): MARIA 

SILVANI DA SILVA REU: ADEMIR ANTUNES DA LUZ, DIRCE ANTUNES DA 

LUZ, QUELE ADRIANA ANTUNES FAVORETO Vistos, etc. Cuida-se de 

ação monitória cumulada com pedido de indenização por danos morais – 

cumulação esta que é inadmissível em virtude da diversidade dos ritos - 

ajuizada por Maria Silvani da Silva em desfavor de Ademir Antunes da 

Luz, Dirce Antunes da Luz e Quele Adriana Antunes Favoreto, já 

qualificados nos autos. Os fatos narrados são contraditórios. Para 

demonstrar a ausência de coerência lógica, transcrevo ipsis litteris os 

fatos narrados na exordial, apenas enumerando os parágrafos para 

facilitar a remissão e evitar repetição desnecessária, in verbis: (...) 1. A 

requerente e seu esposo CELSO APARECIDO SANTANA, compraram uma 

borracharia do requerido com todas as ferramentas constantes no local, 

no início do ano de 2017, com 05 (cinco) folhas de cheque e R$ 1,000,00 

(um mil reais) em dinheiro. 2. Mas aproximadamente há um mês após o 

negócio realizado, o requerido desistiu do negócio realizado com a 

requerente, deste modo, se negou a devolver os R$ 1,000,00 (um mil 

reais) em dinheiro que a requerente havia pagado ao requerido, alegando 

o mesmo que não devolveria o valor a requerente, ao qual seria 

descontado devido ao uso das ferramentas, e apenas devolveu as 05 

(cinco) folhas de cheque. 3. Entretanto, a requerente não notou, mas em 

meio as cinco folhas de cheque que haviam entregues ao requerido, 

adveio 02 (duas) folhas de cheque pré-datados que eram das requeridas, 
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irmãs do requerido, nos valores de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) 

e de R$ 2,000,00 (dois mil reais), ao qual perfaz os mesmos valores 

correspondentes aos valores dos cheques emitidos pela requerente (doc. 

04). 4. Deste modo, como a requerente estava com esses dois cheques 

que não eram de sua propriedade, e sim de terceiros, irmãs do requerido, 

a mesma solicitou ao requerido que devolvesse seus cheques, para a 

mesma devolver os cheques das requeridas que haviam sido entregues a 

ela sem perceber. 5. Como a demora do requerido para devolver os 

cheques da requerente, a mesma foi ao Banco Sicredi e sustou os seus 

cheques (motivo 21) que estavam em posse do requerido, devido ao 

desacordo referente a borracharia, no valor total de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais). 6. Na dada de 18 de julho de 2017, o cheque de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) da requerente foi protestado no cartório, (doc. 

05), em posse de terceiro, denominado agiota, que cobrou R$ 500,00 

(quinhentos reais) da requerente para a devolução do cheque, deste 

modo, a requerente desesperada efetuou o pagamento do valor e retirou 

seu nome do protesto. 7. Na data de 19 de julho de 2017, conforme 

cheque supracitado carreado na inicial, no valor de R$ 2,000,00 (dois mil 

reais), a requerente foi Banco Sicredi, com intuito de descontar o cheque 

das requerentes, pois havia pago seu cheque pelo protesto em cartório 

pelo fato do requerido ter utilizado para outros pagamentos e almejava 

reaver seu dinheiro. 8. Contudo a requerente se surpreendeu ao ser 

informada pela instituição bancaria o motivo para devolução dos cheques 

pelo nº 28 ao qual caracteriza-se como: Cheque sustado ou revogado em 

virtude de roubo, furto ou extravio, (conforme Banco Central). 9. Logo, 

surpresa com a situação a requerente foi a delegacia para a confecção 

de um boletim de ocorrência em desfavor dos requerentes (doc. 06) e 

ainda propôs um acordo ao requerido no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Juina – MT pelo procedimento nº 124642 de 

28/08/2017, mas sem êxito, pois o requerido não compareceu (doc. 07). 

10. Diante desses fatos, como a requerente é pessoa hipossuficiente, 

consequentemente necessita desse valor de R$ 2,500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) que o requerido lhe logrou para as necessidades de sua 

família no dia a dia. 11. Por fim, conforme calculo atualizado a dívida (doc. 

08) perfaz o valor de R$ 2,660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais), 

e a requerente vem através deste juízo, receber o que lhe é de direito. (...) 

Assim, inicialmente, depreende-se que: - O negócio jurídico (aquisição da 

borracharia) foi celebrado apenas com Ademir (parágrafo 1); - Após o 

desfazimento do negócio, Ademir devolveu à requerente os cinco 

cheques por ela emitidos por ocasião da celebração do negócio 

(parágrafo 2); - Dentre as folhas de cheque devolvidas, haviam dois 

cheques emitidos pelas irmãs de Ademir, as quais não participaram do 

negócio jurídico (parágrafo 3); - Nos parágrafos seguintes (4 em diante), a 

requerente informa que utilizou os cheques das requeridas, os quais 

somente foram parar em suas mãos por aparente equívoco, para compelir 

o primeiro requerido a devolver os seus cheques emitidos quando da 

realização do negócio. Logo, não há coerência. Enfim, o requerido 

devolveu ou não devolveu as cinco folhas de cheque da requerente? Por 

fim, em atenção à determinação anterior, a requerente apresentou 

documentos para subsidiar o requerimento de concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, veio-me concluso. Relatado. DECIDO. De 

início, defiro os benefícios da justiça gratuita à requerente, nos termos do 

art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Diretamente ao ponto, observo que a 

ação monitória não é a via adequada para tutelar os interesses da 

requerente. Relembre-se que o procedimento monitório serve àquele que, 

munido com prova escrita sem eficácia executiva, reclama ao judiciário o 

cumprimento forçado da obrigação descrita documentalmente, cujo 

devedor resiste ao pagamento do crédito ao credor, nos termos do art. 

700 do CPC. Ocorre que, segundo a própria narrativa da requerente, é 

possível verificar, de plano, que o negócio jurídico celebrado (aquisição da 

borracharia) nada tem a ver com as irmãs do requerido, as quais foram 

indevidamente incluídas no polo ativo desta ação. Vale dizer, embora a 

requerente esteja na posse dos cheques emitidos pelas requeridas Dirce 

Antunes da Luz e Quele Adriana Antunes Favoreto, a exordial deixa bem 

claro que o negócio jurídico foi realizado apenas com o requerido Ademir, 

assim, tais requeridas não podem fazer parte do polo passivo desta ação, 

pois, sem grande esforço, depreende-se que nunca houve qualquer 

negócio jurídico entre a requerente e as requeridas Dirce e Quele, tanto 

que o cheque destas foi parar nas mãos da requerente por acaso, 

conforme de extrai da própria narrativa da exordial. Como se não 

bastasse, observo que além do cheque ter sido sustado em virtude de 

roubo/furto/extravio, há rasura no campo que indica o beneficiário, pois 

juntamente com o nome da requerente há alguns riscos que, 

aparentemente, foram feito para impedir a indicação de beneficiário, sendo 

que o porquê disso – dos riscos - este Juízo desconhece. Em verdade, a 

requerente está utilizando de cheque de terceiros, que no caso são as 

irmãs do suposto devedor, para compelir este a lhe pagar eventual quantia 

devida. Ora, tal conduta não se mostra revestida de boa-fé e da lealdade 

processual que se espera de uma pessoa que busca o Poder Judiciário. 

De igual modo, Ademir não legitimidade passiva, pois não emitiu o cheque 

que embasa a presente ação monitória. Nesse sentido: AÇÃO MONITÓRIA. 

CHEQUES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIRA 

QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO. APELAÇÃO DA AUTORA. 

DESPROVIMENTO. Em ação monitória movida para cobrança de cheque 

prescrito, não detém legitimidade passiva aquele que não assinou o 

cheque. Precedentes desta Corte e do STJ. Considerando que a requerida 

não é a emitente das cártulas, sobre as quais se ampara o pedido da 

autora, e, não havendo comprovação do endosso dos títulos, acertada a 

sentença extintiva do feito por ilegitimidade passiva. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079054821, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 27/03/2019). Em outras palavras, a ação deve ser 

instruída com documentos escritos que tiveram a participação do indigitado 

devedor, não sendo possível demandar alguém no rito da monitória com 

base em prova escrita emitida por terceiro, notadamente quando este 

terceiro sequer participou da relação jurídica que foi espontaneamente 

indicada nos autos. Frise-se, ainda, que embora seja assente na 

jurisprudência a desnecessidade de perquirir a causa debendi nas ações 

monitórias, uma vez exposta espontaneamente nos autos o negócio 

jurídico subjacente, não há como este Juízo simplesmente ignorar os fatos 

e receber um pedido que se encontra viciado desde o nascimento. 

Registre-se, por derradeiro, que a ação monitória não pode ser cumulada 

com pedido indenizatório, em virtude da incompatibilidade de ritos, visto 

que pleitos indenizatórios exigem dilação probatória. Isso posto, intime-se 

a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer as 

contradições apontadas no tocante aos fatos narrados, bem como 

adequar a petição inicial, notadamente quanto ao polo passivo e aos 

pedidos, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso I do CPC/2015. Às providências. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000535-92.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: GISELY DA SILVA GOMES Vistos, etc. Em 

busca de informações cadastrais da parte executada, via Sistema 

INFOJUD, adveio o endereço constante no extrato anexo, a saber: “OTR 

RUA 94 QDA 118, número 19, Complemento 3 etapa, Bairro CPA 4, 

Cuiabá-MT, CEP: 78058-170”. Assim, cite-se a parte executada no 

endereço atualizado, fazendo constar todas as advertências do despacho 

inicial. Empós, sendo frutífera ou não a tentativa de citação, manifeste-se 

a parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Juína 

(MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001308-35.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. S. B. (REQUERENTE)

M. A. F. D. O. (REQUERENTE)

H. C. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J. F. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE ACERCA DO PARECER DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍNA, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000902-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LISANE GASCHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a contestação JUÍNA, 20 de Março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112688 Nr: 4008-40.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA, EMILIANA AREDES 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROPLANTO - PROJETO, PLANEJAMENTOS E 

TOPOGRAFIA LTDA., CELSO HACK, JORGE LUIZ BERTOCHI, JUCIABRA 

PARREIRA MARQUES, ELSA JETELINA BERTOCHI, JOAQUIM PEDRO DE 

OLIVEIRA FILHO, GEFON GRUPO EXP. FONTANILLAS S/A, LUZIA 

PARREIRA MARQUES, INÁCIO BRAZ DA SILVA, NEUSA ALVES 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da devolução dos avisos de recebimento "A.R.", de fls. 266v, 

268v, 270v, 271v e 274v.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001805-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ZILDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001805-20.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 734,22 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JOÃO ZILDO DA SILVA Endereço: RUA VANDERLEI VICENTE, 212, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 62 - 

DATA DA CDA: 23/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 466 de 764



do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001653-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001653-69.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 428,31 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 223, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL:EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 154 - 

DATA DA CDA: 24/11/2016. DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 467 de 764



o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001640-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOZINO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001640-70.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 901,60 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO JOZINO DO NASCIMENTO Endereço: AV. DOS 

TRABALHADORES, 200, CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a 

garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes 

atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) 

executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da execução, na 

forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto 

também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte 

devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 121 - DATA DA CDA: 

24/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. 7. Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos 

termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1001691-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA DE FATIMA S. MENDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001691-81.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 282,90 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

NEUZA DE FATIMA S. MENDES Endereço: AV. PADRE EZEQUIEL RAMIM, 

190, CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com 

juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da 

Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, 

deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. 

PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos 

bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 

6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo de 30 

(trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 

da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente 

para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). 

Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão competente, 

valendo este como mandado de registro, a quem os destinatários deverão 

das cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, 

debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou direito societário 

nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a sociedade comercial ou 

junta comercial para o devido registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO 

FISCAL - IPTU - CDA Nº 246 - DATA DA CDA: 25/11/2016. DECISÃO: 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001711-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LICHESKI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001711-72.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 442,71 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEBASTIAO LICHESKI Endereço: AV. CASTANHEIRA, s/n, NOGA, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 314 - 

DATA DA CDA: 28/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 
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débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001667-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO LOCATEL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001667-53.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 394,62 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JACINTO LOCATEL Endereço: AV. RUI BARBOSA, 259, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 177 - 

DATA DA CDA: 24/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 470 de 764



provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001798-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FAGUNDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001798-28.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 372,84 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

GERALDO FAGUNDES Endereço: RUA AVELINO SARTORI, 282, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - 22/11/2016 - CDA Nº 

22 - DATA DA CDA: 22/11/2016. DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se o 

devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garanta a execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
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expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001700-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR LUIZ DE ABREU (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001700-43.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 1.345,39 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JANDIR LUIZ DE ABREU Endereço: AV. GILIO REZZIERI, 342, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - CDA Nº 270 - 

DATA DA CDA: 28/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc.1. Cite-se o devedor, por 

meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001689-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001689-14.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 575,97 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA LIMIRO ROSA PEREIRA, 

175, CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com 

juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da 

Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, 

deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. 

PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos 

bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 

6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo de 30 

(trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 

da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente 

para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). 

Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão competente, 

valendo este como mandado de registro, a quem os destinatários deverão 

das cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, 

debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou direito societário 

nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a sociedade comercial ou 

junta comercial para o devido registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO 

FISCAL - IPTU - CDA Nº 219 - DATA DA CDA: 24/11/2016 

DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena 

de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da 

LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação 

com as informações necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste 

caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de 

ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não 

havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do 

Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

exequente a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

lves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001686-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 
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2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001686-59.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 460,86 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARINA MOREIRA DA SILVA Endereço: RUA PEDRO S. ROSSATO, 55, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 211 - 

DATA DA CDA: 24/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000399-56.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE COUTINHO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENILSON SILVA SANTANA 38797496120 (REU)

RENILSON SILVA SANTANA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000399-56.2020.8.11.0025 AUTOR(A): ROSILAINE 

COUTINHO DA CRUZ REU: RENILSON SILVA SANTANA, RENILSON SILVA 

SANTANA 38797496120 Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança de 

cheques por locupletamento ilícito, movida por Rosilaine Coutinho da Cruz 

em desfavor de Renilson Silva Santana, objetivando o recebimento do 

valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), montante este 

representado nos cheques n. 000200, 000248, 000250, 000258, da conta 

bancária de titularidade Renilson Silva Santana, junto à Cooperativa Central 

de Crédito SICOOB (756), Conta Corrente n. 07506-0, Cooperativa de Juína 
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(4425). Em sede liminar pugnou pela realização de penhora on-line, via 

Sistema BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras do requerido, no 

valor de R$ 10.455,63 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

sessenta e três centavos). Distribuídos, vieram-me conclusos. Relatado o 

essencial. Decido. A priori, estando em termos, recebo a exordial e defiro 

os benefícios da justiça gratuita à requerente, nos termos do art. 98 c/c 

art. 99, § 3º, CPC/2015. Diretamente ao ponto, a Constituição da República 

prevê, como direito fundamental e premissa básica, que ninguém será 

privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV), 

portanto, sendo o dinheiro um bem móvel por excelência, eventuais 

penhoras antes da citação e formalização do contraditório somente podem 

ser efetivadas em situações excepcionalíssimas, o que não é caso. Na 

hipótese em apreço, a requerente sequer possui um título executivo, logo, 

somente possuirá direito ao recebimento dos valores cobrados SE advier 

uma decisão final de mérito que lhe seja favorável. Ademais, além da 

pretensão da requerente possuir natureza eminentemente patrimonial e 

desamparada de qualquer situação excepcional que justifique a 

necessidade da medida, não logrou êxito em demonstrar que o requerido 

está dilapidando seu patrimônio, sendo certo que a mera devolução de 

cheques por ausência de fundos não é suficiente para demonstrar, de 

forma contundente, a imprescindibilidade da medida vindicada. Nesse 

sentido, TJMT: AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

CAUTELAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DA DEMANDADA – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO 

DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE 

INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ é admitido o arresto 

prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, 

bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda 

Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora. Na 

hipótese, a Agravante não demonstrou tais requisitos, isso porque, a 

existência de títulos protestados não demonstra a insolvência da 

devedora, bem como inexiste prova ou qualquer indicativo de dilapidação 

patrimonial para justificar a concessão da medida liminar. (TJMT, N.U 

1003017-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019) No mais, 

em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo por 

bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, melhores 

elementos sejam trazidos à baila, e via de consequência, a tutela 

jurisdicional prestada seja mais justa. Isso posto, ausente os requisitos 

legais e forte nos argumentos alinhados, indefiro o pedido liminar. No mais, 

em atenção à norma fundamental inserta no art. 3º, § 3º, do CPC/2015, a 

qual dispõe acerca da solução consensual dos conflitos, determino a 

remessa do feito ao CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de 

transação, devendo ser designada audiência de acordo com a pauta do 

mediador/conciliador, porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo a parte ré ser intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no 

mínimo. Se a citação e intimação da parte requerida depender da 

expedição de carta precatória, a audiência de conciliação/mediação 

deverá ser agendada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, de 

modo a possibilitar o cumprimento, em tempo, do ato deprecado. Cite(m)-se 

a(s) parte(s) requerida(s), advertindo-a(s) de que, não havendo 

autocomposição, o prazo para contestar começará a fluir da data da 

realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), bem 

como que a ausência de contestação importará na aplicação dos efeitos 

da revelia (art. 344, CPC/2015). Havendo desinteresse da(s) parte(s) 

requerida(s) na realização da audiência, deverá(ão) peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do 

artigo 334). Para comparecimento na referida audiência, intimem-se as 

partes, advertindo-as de que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Intimem-se. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000071-29.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA 00626218152 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000071-29.2020.8.11.0025 ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 

REQUERIDO: VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA 00626218152 Vistos, etc. 

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido liminar de busca e 

apreensão, fundamentada em contrato de compra e venda com reserva 

de domínio, celebrado entre as partes em epígrafe, cujo objeto é o bem 

móvel identificado como “01 – AMASSAD. ESPIRAL AE – 40KG 2 VEL. 

TRIF. NR – 12 220V – MARCA G. PANIZ , CÓ DIGO 366”, no valor de R$ 

14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), que deveria ter sido pago em 

cinco parcelas. No entanto, narra a exordial que a parte ré quitou apenas 

as três primeiras parcelas, quedando-se inadimplente no tocante às 

demais prestações, informando que o valor remanescente, devidamente 

atualizado até a data da propositura da ação, perfaz o montante de R$ R$ 

9.062,50 (nove mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Assinala 

que constituiu a parte ré em mora por meio de envio de notificação e 

protesto da duplicata n. 655560/4, conforme se demonstra pelo edital de 

intimação e instrumento de protestos emitido pelo Serviço Notarial de 

Protesto do Cartório 2º Ofício da Comarca de Juína-MT, registrado sob o 

nº 76494, Livro 245, Folha 214. Dentre outros documentos, instruiu a inicial 

com o contrato de compra e venda com reserva de domínio e com o 

instrumento de protesto. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. A 

priori, estando preenchidos os requisitos da legislação processual de 

regência, recebo a exordial. Com efeito, a venda com reserva de domínio 

(pactum reservati domini) está disciplinada no Código Civil vigente (artigos 

521 a 528) e dela se extrai que o vendedor reserva para si o domínio do 

bem, figurando como proprietário e possuidor indireto, enquanto que o 

comprador é mero possuidor direto e somente passará a ser dono depois 

de pagar integralmente o preço. No caso em apreço, depreende-se do 

contrato de compra e venda com reserva de domínio colacionado ao feito 

que a propriedade do bem indicado na inicial encontra-se configurada em 

favor da parte autora, nos termos do artigo 521 do Código Civil. Por sua 

vez, a inadimplência e sua consequência - a mora - restaram regularmente 

demonstradas por meio do protesto do instrumento contratual. Ademais, 

anote-se que a busca e apreensão do bem, quando fundamentada na 

cláusula especial de reserva de domínio, prescinde da prévia rescisão 

contratual. Acerca da controvérsia, no tocante à necessidade ou não de 

prévia rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio a 

fim de viabilizar recuperação da posse do bem vendido, em decorrência 

do inadimplemento do comprador, o STJ, ao julgar o REsp 1056837/RN, de 

relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgado em 03/11/2015, assim decidiu: 

(...) 1. A cláusula de reserva de domínio ou pactum reservati dominii é uma 

disposição inserida nos contratos de compra e venda que permite ao 

vendedor conservar para si a propriedade e a posse indireta da coisa 

alienada até o pagamento integral do preço pelo comprador, o qual terá 

apenas a posse direta do bem, enquanto não solvida a obrigação. Nascido 

na prática mercantil, o pacto com reserva de domínio é hoje um instituto 

difundido no mundo dos negócios e foi sistematizado no ordenamento 

jurídico a partir do advento do Código Civil de 2002 (arts. 521-528), porém 

já contava com tratamento esparso antes mesmo do citado diploma legal. 

2. Quanto aos meios judiciais cabíveis para o vendedor/credor 

salvaguardar o seu direito, esse pode optar por duas vias. Caso não 

objetive resolver o contrato, mas apenas cobrar as parcelas inadimplidas: 

a) se munido de título executivo, intentar ação executiva contra o devedor 

pelo rito dos arts. 646 a 731 do Código de Processo Civil, ou seja, 

execução por quantia certa contra devedor solvente; b) se desprovido de 

título executivo, ação de cobrança, nos termos do artigo 526 do Código 

Civil. Na hipótese de pretender rescindir o negócio jurídico mediante a 

retomada do bem, viável o ajuizamento de a) ação de busca e apreensão 

e depósito da coisa vendida pelo vendedor/credor, conforme preceituado 

no art. 1.071 do CPC, desde que provada a mora pelo protesto do título ou 

interpelação judicial. Nessa medida já está prevista a recuperação da 

coisa, nos termos dos arts. 526, parte final, e 527 do diploma civilista, visto 
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que esses dispositivos remetem ao procedimento previsto na lei 

processual civil, o que se relaciona à retomada liminar do bem constante 

do artigo 1071 daquele diploma legal e à b) ação desconsitutiva pelo 

procedimento ordinário, quando desprovida a parte de título executivo ou, 

embora munida de título executivo não tenha realizado o 

protesto/interpelação judicial, sendo que nessa a reintegração liminar 

somente pode ser conferida se provados os requisitos do art. 273 do CPC. 

3. Desnecessário o ajuizamento preliminar de demanda rescisória do 

contrato de compra e venda, com reserva de domínio, para a obtenção da 

retomada do bem. Isso porque não se trata, aqui, da análise do ius 

possessionis (direito de posse decorrente do simples fato da posse), mas 

sim do ius possidendi, ou seja, do direito à posse decorrente do 

inadimplemento contratual, onde a discussão acerca da titularidade da 

coisa é inviabilizada, haja vista se tratar de contrato de compra e venda 

com reserva de domínio onde a transferência da propriedade só se 

perfectibiliza com o pagamento integral do preço, o que não ocorreu em 

razão da inadimplência do devedor. Cabia ao vendedor/credor optar por 

qualquer das vias processuais para haver aquilo que lhe é de direito, 

inclusive mediante a recuperação da coisa vendida (ação de manutenção 

de posse), sem que fosse necessário o ingresso preliminar com demanda 

visando rescindir o contrato, uma vez que a finalidade da ação é 

desconstituir a venda e reintegrar o vendedor na posse do bem que não 

chegou a sair do seu patrimônio, dando efetivo cumprimento à cláusula 

especial de reserva de domínio. (...) De mais a mais, existe fundado receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inapropriado do bem, o que 

poderá causar o seu perecimento, bem como o falecimento do direito 

autoral. Portanto, restando incontroversa a propriedade do bem em favor 

da parte autora, bem como a inadimplência e prévia constituição em mora 

da parte ré, não há óbice ao deferimento do pleito liminar. Isso posto, 

atendidos os requisitos legais, defiro o pedido liminar para determinar a 

busca e apreensão do bem móvel identificado como “01 – AMASSAD. 

ESPIRAL AE – 40KG 2 VEL. TRIF. NR – 12 220V – MARCA G. PANIZ , CÓ 

DIGO 366”, ficando nomeada como depositário(a) fiel, a parte autora ou 

outra pessoa por ela indicada. Expeça-se mandado de busca, apreensão, 

depósito e avaliação do bem. Considerando o disposto no art. 527 do CC, 

consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá promover a avaliação do bem 

antes de entregá-lo aos cuidados do(a) depositário(a) fiel. Autorizo os 

benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. No mais, em atenção à norma fundamental inserta no art. 3º, § 3º, do 

CPC/2015, a qual dispõe acerca da solução consensual dos conflitos, 

determino a remessa do feito ao CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade 

de transação, devendo ser designada audiência de acordo com a pauta 

do mediador/conciliador, porém com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo a parte ré ser intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, 

no mínimo. Se a citação e intimação da parte requerida depender da 

expedição de carta precatória, a audiência de conciliação/mediação 

deverá ser agendada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, de 

modo a possibilitar o cumprimento, em tempo, do ato deprecado. Cite(m)-se 

a(s) parte(s) requerida(s), advertindo-a(s) de que, não havendo 

autocomposição, o prazo para contestar começará a fluir da data da 

realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), bem 

como que a ausência de contestação importará na aplicação dos efeitos 

da revelia (art. 344, CPC/2015). Havendo desinteresse da(s) parte(s) 

requerida(s) na realização da audiência, deverá(ão) peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do 

artigo 334). Para comparecimento na referida audiência, intimem-se as 

partes, advertindo-as de que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144681 Nr: 1521-58.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS, GILBERTO 

DOS SANTOS SILVA, ANA PAULA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12.457, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457, 

RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 Sentença anexa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130535 Nr: 2862-90.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133939 Nr: 5084-31.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 6217, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134839 Nr: 5720-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Código de rastreabilidade: 81120205020244

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 134839.pdf
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Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - NORTELÂNDIA ( TJMT )

Data de Envio: 19/03/2020 14:57:32

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE 

DE INTIMAR A PARTE RÉ DA R. SENTENÇA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137525 Nr: 1590-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DAMIÃO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Código de rastreabilidade: 81120205022006

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137525 - BARREIRAS-BA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Protocolo de Distribuição - Barreiras ( TJBA )

Data de Envio: 19/03/2020 18:38:51

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA - OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137525 Nr: 1590-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DAMIÃO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Código de rastreabilidade: 81120205022013

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137525 - CUIABA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 19/03/2020 18:40:24

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA - OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137525 Nr: 1590-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DAMIÃO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Código de rastreabilidade: 81120205022035

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137525 - NOVA SANTA 

HELENA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ITAÚBA ( TJMT )

Data de Envio: 19/03/2020 18:43:26

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA - OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144681 Nr: 1521-58.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS, GILBERTO 

DOS SANTOS SILVA, ANA PAULA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12.457, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457, 

RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para CONDENAR o réu DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS 

como incurso nas penas do art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013 (1° fato), 

art. 33, "capul", da Lei n. 11.343/2006 (2° fato) e art. 16 da Lei n. 

10.826/03 (3° fato) e art. 180, do CP (4° fato), c/c o art. 69 do CP, e 

ABSOLVER os acusados GILBERTO DOS SANTOS SILVA, vulgo "BETO",. 

e ANA PAULA DOS SANTOS dos crimes a eles imputados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146485 Nr: 2800-79.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146894 Nr: 3087-42.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 148433 Nr: 4146-65.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB, CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 
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PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 148684 Nr: 4311-15.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON SANTOS FIGUEREDO, RODRIGO 

CASTRO CRISTANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149172 Nr: 4650-71.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUCAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149223 Nr: 4691-38.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA, ADRIANO 

FELIX DE OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Tendo em vista que resolução 313, de 19 de março de 2020 suspende 

todos os prazos processuais até 30 de abril de 2020 e à audiência esta 

redesignada para o dia 23/04/2020, CHAMO o feito à ORDEM e CANCELO 

a audiência anteriormente redesignada.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149223 Nr: 4691-38.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA, ADRIANO 

FELIX DE OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149626 Nr: 4973-76.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE LIMA PESSOA, ALINE ALVES 

MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BERLEZI 

COIMBRA - OAB:27827

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149626 Nr: 4973-76.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE LIMA PESSOA, ALINE ALVES 

MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BERLEZI 

COIMBRA - OAB:27827
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 Vistos,

Tendo em vista que resolução 313, de 19 de março de 2020 suspende 

todos os prazos processuais até 30 de abril de 2020 e à audiência esta 

redesignada para o dia 22/04/2020, CHAMO o feito à ORDEM e CANCELO 

a audiência anteriormente redesignada.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149911 Nr: 5151-25.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIMAR SIMPLICIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144451 Nr: 1379-54.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA, DERIKI LORAN 

DOS SANTOS REIS, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, MARTA SOUZA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98862 Nr: 271-63.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TEREZINHA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105034 Nr: 52-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARLOS RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117538 Nr: 8637-57.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 Código de rastreabilidade: 81120205020251

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 117538.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 19/03/2020 14:59:09

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE INTIMAR A 

PARTE RÉ DA R. SENTENÇA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 479 de 764



quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127789 Nr: 1116-90.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRAVO FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:28100/0

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130564 Nr: 2879-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAUDINEI FRANCELINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130564 Nr: 2879-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAUDINEI FRANCELINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Tendo em vista que resolução 313, de 19 de março de 2020 suspende 

todos os prazos processuais até 30 de abril de 2020 e à audiência esta 

redesignada para o dia 22/04/2020, CHAMO o feito à ORDEM e CANCELO 

a audiência anteriormente redesignada.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142964 Nr: 247-59.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES LOBATO, WESLEY FREIRE 

GELBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- 

PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3ª Vara, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º da referida Portaria e, após, RETORNEM os 

autos conclusos para designação de nova data.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142421 Nr: 5082-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA, CLEBERSON 

WILLIAN DOMINGUES GONÇALVES, DALINO MARQUES DA SILVA, LUIS 

FERNANDO DA SILVA ROSA, CRISTIANO RODRIGUES CORREA, LUCAS 

VINICIUS CELESTINO DE JESUS GARBIM, CRISTIAN WILLIAN DA SILVA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12.457, 

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O, PEDRO PAULO 

SILVA MACEDO - OAB:18.079, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Diante da certidão de f. 748, REVOGO a nomeação feita à fl. 608 e 678, e 

considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Dr. Rafael Gil Silva para atuar como Advogado Dativo dos 

acusados André Flores de Oliveira, Cleberson Willian Domingues 

Gonçalves e Cristiano Rodrigues Correa.

DEIXO para arbitrar os respectivos honorários dativos no momento da 

prolação da sentença.

INTIME-SE desta nomeação, inclusive, para apresentar alegações finais no 

prazo de cinco dias.

 Situando a questão, noto que mesmo intimado o advogado constituído do 

acusado Dalino Marques da Silva não se manifestou acerca das 

alegações finais.

Assim, INTIME-SE o acusado para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir 

novo Advogado.

Decorrido o prazo, e não sendo indicado novo Advogado, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Dativo.

CUMPRA-SE, com urgência, por se tratar de processo envolvendo réus 

presos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-17.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS HENRIQUE INACIO (ADVOGADO(A))

SHEILLA CHRISTINA CORREA GOUVEA OAB - MG99043 

(ADVOGADO(A))

HEDNAIDE ALVES CARDOSO OAB - MG123548 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRO PEREIRA BARBOSA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000421-17.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:CORREA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SHEILLA CHRISTINA CORREA GOUVEA, HEDNAIDE ALVES 

CARDOSO, VINICIUS HENRIQUE INACIO POLO PASSIVO: ELESSANDRO 

PEREIRA BARBOSA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-39.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000426-39.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:RONALDO 

CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 

20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118355 Nr: 454-63.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA GABRIEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Autos nº 454-63.2016.811.0025 (Cód. 118355)

REQUERENTE: Marilza Gabriel de Souza

REQUERIDO: Município de Juína e Estado de Mato Grosso

 VISTOS.

Considerando o teor da decisão prolatada pela instancia superior (fl. 

150/151), designando o Juízo suscitado para resolver, em caráter 

provisório, as medidas urgentes relacionadas a autos, bem como para 

prestar as devidas informações, promova-se a remessa deste caderno 

processual ao Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, com a maior 

brevidade possível.

Às providências.

Juína/MT, 20 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004095-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BRANICIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Manifestação em pdf.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004095-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BRANICIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Manifestação em pdf.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-79.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CANDIDO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002138-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado do 

requerente para impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 233543 Nr: 3932-58.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 
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370, do CPC.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 213992 Nr: 2662-33.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Inácio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.138/139, de modo que, DETERMINO que SE 

EXPEÇA o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 04 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Zacarias Tavares Canara, Neusa Tavares da 

Câmara, Fadel Tavares Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/RO N°5863, Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Sônia Castilho 

Rocha - OAB:RO / 2.617

 (...) Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, eis 

que tempestivos e, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma omissão e/ou erro material na sentença debatida, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que A MANTENHO 

exatamente nos moldes em que prolatada.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 05 de 

março de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 183528 Nr: 1604-29.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.Cardoso ME, Adriana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Domingos Aparecido 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão vertida à fl. 68, verifico existência de erro 

material na sentença de embargos declaratórios que extinguiu o presente 

feito em fl.56-v, visto que não consta se a requerente fora ou não 

condenada nas custas e despesas processuais. Pois bem.

 De pronto, consigno que, tratando-se de erro material, o Juízo está 

autorizado a proceder sua correção de ofício, dispensando assim a 

necessidade de embargos declaratórios.

 Posto isso, reconheço o erro material na mencionada sentença, razão 

porque A RETIFICO, tão somente para consignar o seguinte:

 CONDENO o requerente nos autos nº 1604-29.2013.811.0011 ao 

pagamento das custas e despesas processuais, porém SUSPENDO, pelo 

prazo legal, sua exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Mantenho os demais termos da sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 208559 Nr: 1601-40.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22629, CLEBER ALBERTO DOS SANTOS - OAB:19.012, 

PEDRO TADASHI ITO - OAB:54055, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144/O

 Vistos.

Considerando o teor da certidão vertida à fl. 98, verifico existência de erro 

material na sentença de fl.95, visto que não consta se o requerente fora 

ou não condenado nas custas e despesas processuais. Pois bem.

 De pronto, consigno que, tratando-se de erro material, o Juízo está 

autorizado a proceder sua correção de ofício, dispensando assim a 

necessidade de embargos declaratórios.

 Posto isso, reconheço o erro material na mencionada sentença, razão 

porque A RETIFICO, tão somente para consignar o seguinte:

 “CONDENO o executado ao pagamento de custas e honorários, sendo 

que arbitro este último em 10% sobre o valor executado, nos termos do 

art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu 

causa ao ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas 

obrigações tributárias (TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 

28/01/2016).”

Mantenho os demais termos da sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 1986-61.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egberto Lúcio Pás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, José Paulo de Assunção - 

OAB:, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos.

PROCEDA-SE à conversão do presente em Cumprimento de Sentença.

Contudo, em que pese o pleito de fls.1.614/1.619, verifico a parte 
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executada já comunicou nos autos o depósito dos honorários advocatícios 

às fls. 1.609/1.610, razão pela qual INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar acerca de referido depósito. Sendo que, em caso de restar 

valor inadimplido, deverá apresentar nova memória de cálculo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D´Oeste/MT, 5 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 173812 Nr: 4635-91.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Prod. de Cana de Rio 

Branco Ltda, Osmar Antunes de Oliveira, Claudia Maria Barboso 

Bombarda, Manuel Jorge Ribeiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Robson Avila 

Scarinci - OAB:6.939

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca do informado pelo executado 

às fls. 172/173.

 Sendo condizente tal afirmativa, DEFIRO, desde já, a devolução de prazo 

para manifestação daquele, observando-se, para tanto, os prazos 

recursais estabelecidos no Código dos Ritos. Se outro o cenário, 

DECLARO, desde já, preclusa qualquer manifestação recursal da parte 

executada.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca da tempestividade 

do recurso de apelação interposto pela exequente às fls. 175/188.

Sendo, pois, tempestiva, INTIME-SE o executado para pugnar o que de 

direito no prazo legal. Se intempestiva, DETERMINO, desde já, o 

DESENTRANHAMENTO da manifestação recursal derradeiramente 

colacionada.

De tudo cumprido e certificado, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 226307 Nr: 4892-48.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Alves Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consoante certidão de fl. 128, tendo em vista o transcurso do prazo de 

suspensão pugnado para adequação ao cumprimento de sentença, 

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para dar inicio ao cumprimento de 

sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 226312 Nr: 4897-70.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Adriana Leite Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto pelo Estado de Mato Grosso 

em face de Carla Adriana Leite.

Às fls.141/142 o executado impugnou os cálculos apresentados pelo 

exequente.

O exequente apesar de intimado permaneceu inerte.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Considerando que o impugnante apresentou planilha discriminada com os 

valores que entende corretos, verifica-se que realmente o exequente 

utilizou-se de base de cálculos em excesso para computo dos 8% devidos 

para cálculos do FGTS e assim proceder com o cálculo da atualização 

monetária, bem como verifica-se que o mesmo permaneceu inerte.

Diante do exposto, ACOLHO a pretensão deduzida pela impugnada e 

JULGO PROCEDENTE o pleito da exequente, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, razão por eu HOMOLOGO os cálculos apresentados à fl. 143.

 Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, observando os cálculos de fl. 143.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

3º da Lei 7.603/01 e em honorários advocatícios, eis que não houve 

oposição.

 Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 P.R.I.C.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240293 Nr: 3032-41.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Glauciane Conceição da Silva, GVSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Santana Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubirajara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito formulado pela Defensoria Pública à fl. 144, de modo que 

INTIME-SE a parte autora para que compareça na Defensoria Pública a fim 

de que informe o endereço da parte requerida no prazo de 15 (quinze) 

dias, transcorrido o prazo à DPE para manifestação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 81966 Nr: 2545-18.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalina Benvenuto Chiodi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Durvalina Benvenuto 

Chiodi, contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em 

síntese, satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

O cálculo do débito atualizado do contador judicial aportado às fls.279.

À fl. 279-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

A parte autora concorda com o cálculo às fls. 280/280-v.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.
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Sem delongas despiciendas, considerando que a exequente e a 

executada concordaram com o valor apresentado pelo contador judicial, 

HOMOLOGO o cálculo acostado à fl.279 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 241458 Nr: 3631-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaciara Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziano Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Vistos.

Trata-se de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS” proposta por 

JACIARA PEREIRA DE LIMA, em desfavor de LUZIANO ALVES DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Entre um ato e outro, a parte autora, representada pela d. Defensoria 

Pública, informou à fl. 76 que o débito alimentar fora devidamente pago, 

colacionando, na oportunidade, o respectivo comprovante de pagamento 

(fl. 77).

Vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, sendo certo que a 

referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve a satisfação da obrigação, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação é medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento da obrigação pelo executado, nos termos do art. 924, inc. II e 

o art. 925, do CPC.

 SEM CUSTAS, eis que não houve pretensão resistida.

No mais, em atenção à certidão de honorários advocatícios estampada à 

fl. 80, AUTORIZO, desde já, o levantamento do valor indicado. EXPEÇA-SE 

o respectivo alvará.

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 10 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, Letícia Caires Gomes - OAB:25.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY LUCAS TAUGINO - 

OAB:25077/O, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O, MAURICIO 

MARQUES DOMINGUES - OAB:SP/175.513

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pelo requerido, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 233543 Nr: 3932-58.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Vistos.

Perscrutando os autos, de se notar que a parte requerida não fora 

intimada acerca da derradeira decisão retro (fl. 83).

Desta feita, INTIME-SE a requerida para especificar as provas que ainda 

pretende produzir, justificando, para tanto, sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 370 do CPC.

Em seguida, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 226970 Nr: 233-59.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio Duran Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 Vistos.

 CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca do decurso do prazo do 

executado para pagamento do débito objeto dos autos (art. 523 do CPC) 

ou, se transcorreu o prazo para oferecimento de impugnação (art. 525 do 

CPC).

Transcorrido os prazo supra, CUMPRA-SE, in tontum, os demais 

comandos insertos no decisum de fl. 75.

De tudo cumprido e certificado, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D`Oeste/MT, 12 de março de 2019.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 73099 Nr: 953-36.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Lopes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Antônia Lopes Borges em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fl.170).

Às fls.171/173, a autarquia pugnou pelo desarquivamento em virtude dos 

documentos pessoais apresentados pela parte autora possuírem a data 

de nascimento diferente.

A parte autora manifestou-se às fls. 175/175-v, fornecendo as devidas 

explicações e pugnando, novamente, pelo arquivamento.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 200355 Nr: 115-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdades Resende de Freitas, Mateus de 

Toledo, Igor Junior Brun, Juscelino Resende de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR Junior Brun - 

OAB:9097/MT

 (...) atória. Precedentes do STJ. 2. A defesa apresentada pela recorrente, 

embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do 

crédito tributário exigido em execução fiscal, enquadra-se em questão que 

atinge o requisito da certeza da CDA, podendo ser conhecida caso não 

demande dilação probatória. 3. Recurso especial provido. (STJ – Resp: 

1712903 SP 2017/0161276-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 27/02/2018, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 

02/08/2018)”.Pois bem. Sem delongas, ante a concordância expressa do 

excepto às alegações do excipiente, ACOLHO a exceção de 

pré-executividade apresentada derradeiramente paresentada.Destarte, 

RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do excipiente IGOR JÚNIOR BRUN.Por 

consectário, OFICIE-SE os órgãos de restrição ao crédito, solicitando baixa 

de eventuais negativações oriundas dos presentes autos quanto ao 

excipiente, devendo ser mantida, se eventualmente determinada, a 

restrição de crédito quanto pessoa jurídica FACULDADE RESENDE DE 

FREITAS, bem como aos respectivos sócios JUSCELINO RESENDE DE 

FREITAS e MATEUS DE TOLEDO. RETIFIQUE-SE a autuação processual 

para fins de exclusão de IGOR JÚNIOR BRUN do polo passivo da 

demanda.No mais, DEFIRO o derradeiro pleito da d. Defensoria Pública 

Estadual, de modo que SE PROMOVA consulta via RENAJUD junto aos 

nomes MATEUS DE TOLEDO (CPF 758.868.399-68) e JUSCELINO 

RESENDE DE FREITAS (CPF n.º 009.935.894-80), para fins de localização 

de endereço dos executados, nos termos do art. 319, §1° do 

CPC.Restando frutífera a localização de algum endereço diverso do que 

consta nos autos, PROCEDA-SE à CITAÇÃO doe executados. Do 

contrário, DÊ-SE VISTAS dos autos à d. Defensoria Pública para pugnar o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.Permaneçam os autos em 

gabinete para a efetivação da diligência supra.De tudo cumprido e 

certificado, devolvam-me os autos CONCLUSOS.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de 

março de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 206193 Nr: 1212-55.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelene Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o certificado à fl. 204, e que o calculo homologado não 

apresenta nenhuma informação referente ao valor dos honorários 

advocatícios, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que direito no prazo 

de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação integral 

do débito.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 242801 Nr: 4265-73.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cáceres - MT - OAB:

 Vistos.

DEFIRO conforme pleiteado pelo autor às fls. 234/235, de modo que 

DETERMINO que SE CUMPRA, na íntegra, os comando insertos no decisum 

de fl. 231.

De tudo cumprido e certificado, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249881 Nr: 2980-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 80, INTIME-SE o requerente para pugnar o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

do processo.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 12 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 258690 Nr: 1269-34.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivânia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, eis 

que tempestivos e, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma contradição na sentença objurgada, nos termos do art. 

1.022, inciso I, do CPC, razão por que A MANTENHO EXATAMENTE NOS 

MESMOS MOLDES EM QUE PROLATADA.No mais, considerando que o 

requerido/embargado interpôs recurso de apelação (fls. 122/130), e que a 

autora/embargante já apresentou suas respectivas contrarrazões (fls. 

137/143), REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação das manifestações recursais, com as 

nossas melhores homenagens.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 de março de 

2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249607 Nr: 2872-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reportam-se os autos de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL” 

proposta por AMARAL AUGUSTO DA SILVA JÚNIOR, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, embora devidamente intimada para se manifestar 

acerca da expedição do respectivo alvará de pagamento (fl. 40), o 

exequente quedou-se silente, como se vê da certidão de fl. 42, 

presumindo-se, pois, a quitação integral do crédito pleiteado.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que fora expedido o respectivo alvará do valor 

perscrutado pela autora nos autos em voga. Demais disto, vê-se, também 

que a autor quedou-se silente quando instada a se manifestar acerca do 

referido alvará.

 Razão porque, a extinção da execução por pronunciamento judicial é 

medida que se impõe. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante a quitação integral do crédito exequendo, nos termos do o 

art. 924, II, e art. 925 do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

SEM CUSTAS.

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 228450 Nr: 1007-89.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoraide Angelita Moreira, Marcilei de Oliveira Claro, 

Aparecida Rosana Fidelis, Renata da Cruz Lopes, Roseli Nunes Paixão 

Moura, Dorival Gomes da Silva, Eunice Milan dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Bruna Gabriela Zanrosso Marcondes - OAB:15.679, 

Juliana Fernandes As - OAB:16655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 238265 Nr: 1907-38.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Gregório Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 Vistos.

Trata-se de “AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS” proposta por ADAUTO GREGÓRIO MARIANO, em 

desfavor de COHAB – ESTADO DE MATO GROSSO, ELONET HABITAÇÃO 

e MT FOMENTO, todos devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 117, a parte autora pugnou pela desistência da ação, ante a 

realização de acordo pelas vias administrativas.

Instada a se manifestar, a requerida ratificou o pleito de desistência do 

autor.

 Vieram-me os autos conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pelo autor.

Desta feita, HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, eis que foi 

quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda.

PROCEDA-SE à baixa de eventual restrição levada a efeito.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 486 de 764



 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 239232 Nr: 2374-17.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Marques Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 Vistos.

Vieram-me os autos conclusos ante a manifestação das partes acerca 

dos honorários apresentados pelo perito nomeado por este Juízo, bem 

como para apresentação dos respectivos quesitos.

A requerente apresentou seus quesitos técnicos às fls. 180/182. O 

requerido, por sua vez, apresentou seus respectivos quesitos e indicou 

assistente técnico às fls. 174/176; às fls. 201/217, o requerido insurge-se 

nos autos suscitando prescrição do direito perscrutado pela autora; por 

derradeiro, o requerido impugna os valores cobrados pelo perito nomeado 

pelo Juízo.

Pois bem. De pronto, AFASTO a arguição de prescrição aventada pelo 

requerido, eis que tal matéria já fora objeto de análise minuciosa deste 

Juízo em sede de cognição exauriente (fls. 80/84). A propósito, a 

sentença de mérito proferida por este Juízo fora confirmada em 2° Grau 

pelo e. Tribunal de Justiça, quando da apreciação do reexame necessário 

(fls.104/113).

Quando à impugnação registrada pela requerida referente ao honorários 

do perito, INDEFIRO-A, eis que o valor proposto pelo expert é razoável e 

está condizente ao padrão costumeiramente cobrado.

 Destarte, INTIME-SE o perito nomeado acerca dos quesitos apresentados 

pela requerente às fls. 180/182, e pelo requerido às fls. 174/176, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias responda aos questionamentos 

apontados, nos termos do art. 477, §2°, inciso I do CPC.

 Apresentando o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem nos autos (art. 477, §1° do CPC).

De tudo cumprido e certificado, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 198966 Nr: 4144-50.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionisio Valentim Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol Dóeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Vistos.

DETERMINO a intimação da exequente para apresentar seus dados 

bancários para transferência do valor em voga em seu favor, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de quitação integral.

Informados os dados bancários supracitados, EXPEÇA-SE o competente 

alvará.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado com quitação integral do débito.

Com o transcurso do prazo sem manifestação, ao ARQUIVO, com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 264242 Nr: 3718-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soraya da Costa Severino, Lucio da Costa Severino, 

Valeiro Batista da Costa Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070, MARCEL DE SÁ PEREIRA - OAB:12070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, DEFIRO o pleito do exequente/embargado referente à 

EXCLUSÃO das seguintes cédulas de dívida ativa: n.º 09085/2000, 

09096/2000 e 09097/2000, eis que o executado/embargante quitou-as (fls. 

53/55).

No mais, com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida 

pelo CPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador 

quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a 

possibilidade excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, 

decido nos seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pelo requerido, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

TRANSLADE-SE cópia desta decisum aos autos de execução em apenso 

(Cód. 5667).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 170151 Nr: 3749-92.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Montanha Freire Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alexandre Combat de 

Faria Tavares - OAB:18477/B, Rodrigo Santos de Carvalho - 

OAB:18026

 (...) , o derradeiro pleito da parte autora, de modo que DETERMINO as 

seguintes providências:.I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a 

parte devedora, na pessoa de seus advogados ou, caso não o tenha ou 

decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, 

para que efetue o pagamento do débito de acrescido de eventuais custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o 

valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º 

e §2º do NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima 

sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de 

nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente o pagamento, 

a parte requerente deverá recolher eventuais custas de execução (AI n. 

1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o pagamento, 

ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios, todos 

acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 487 de 764



impugnação, deve ser feita a penhora pelo sistema 

Bacenjud.V.Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte 

executada, LAVRE-SE o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo 

oficial de justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos 

termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação se a penhora foi 

realizada na presença do devedor.VI. Apresentada qualquer impugnação 

pela parte executada, manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada 

ou não manifestação, conclusos para decisão.VII. Ausente impugnação 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento à parte exequente com 

prazo de 90 (noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à 

satisfação de seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no 

silêncio, os autos devem ser arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Mirassol D´Oeste/MT, 12 de março de 2020.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 244714 Nr: 415-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sidnei Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA, Luiz Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6.173, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5.868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 Vistos.

Vieram-me os autos ante a manifestação das partes impugnando os 

honorários periciais fixados pelo expert nomeado por este Juízo, como se 

vê às fls. 216/216-v e fls. 217/223.

 Pois bem. INTIME-SE a empresa nomeada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a possibilidade ou não de redução dos honorários, 

observando-se, para tanto, a contraproposta apresentada pelas partes.

Após, INTIME-SE as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob as penas da lei.

Somente então, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 12 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 157324 Nr: 1292-87.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Angelo Leso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilaços Implementos Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luiz Franco - 

OAB:23.145 - PR, Mario Nielsen Junior - OAB:40734

 Vistos.

A despeito da proposta de acordo celebrado pelas partes (fls. 616/617), 

de se notar que referido documento não consta qualquer assinatura de 

nenhuma das partes e tampouco de seus patronos. Por tal razão, tenho 

como duvidosa a autenticidade do referido documento juntado à colação.

Desta feita, INTIME-SE as partes, nas pessoas de seus causídicos, para 

que procedam às respectivas assinaturas, demonstrando, assim, a boa-fé 

objetiva e a autenticidade do referido documento.

CONCEDO às partes, o prazo comum de 15 (quinze) dias para que 

procedam à retificação do vício apontado.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 159865 Nr: 1691-19.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helido Peron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Helido Peron, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, 

satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado às fls.156/157.

À fl. 158-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls.156/157 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os precatórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 237551 Nr: 1552-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aparecido Barbi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Antonio Aparecido Barbi, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, 

satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado às fls.151.

À fl. 154-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls.151 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19m de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 254131 Nr: 5288-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Modonez Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

impugnação apresentada pelo devedor não se sujeita às regras comuns 

de execução, e, consequentemente, do não impedimento de prática de 

atos executivos em razão do recebimento dessa forma de defesa do 

devedor. Não se pode averiguar sob a ótica dos efeitos da impugnação 

apresentada pela Fazenda Pública, ou seja, se a mesma possui efeito 

suspensivo ou não, eis que a previsão constitucional para a expedição de 

precatório traz como consequência inevitável o sobrestamento do trâmite 

do procedimento do cumprimento de sentença.

Diante o exposto, RECEBO impugnação à execução de sentença, uma vez 

que são tempestivos, e SUSPENDO a execução.

Ademais, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte 

impugnada, na pessoa de seu advogado, para opor a impugnação à 

execução no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Empós, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 241657 Nr: 3723-55.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGdS, EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:24344/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 153-v, INTIME-SE a parte autora para pugnar 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 222368 Nr: 4078-36.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loide de Lucena Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 239500 Nr: 2519-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Cardoso Monteiro, Adailson Cardoso 

Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:10.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito inserido em fls.98, verifico que o exequente não 

acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha 

atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste-MT, 09 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 130481 Nr: 1424-81.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Maria de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Cezar Basqueira, Banco do Brasil - 

BB Seguro Auto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:MT20.011-A, Eduardo A. Segato - 

OAB:13.546, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, Jose 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14258-A

 Vistos.

Prima facie, quanto os embargos opostos às fls. 537/538 pelo requerido 

BANCO DO BRASIL CIA. DE SEGUROS, de se notar que referida 

manifestação recursal é intempestiva. Isto porque, o decisum de mérito 

objurgado (fls. 525/531) data de 16 janeiro de 2020, cuja publicação 

ocorreu-se na data de 05/02/2020 (ex vi fl. 532), ao passo que os 

embargos aclaratórios apresentados datam de 26/02/2020, sendo, pois, 

intempestivos.

Logo, REJEITO-O LIMINARMENTE, a teor do que dispõe o art. 918, I do 

Código dos Ritos.

Noutro ponto, tangente aos embargos de declaração opostos pelo 

requerido EVERALDO CEZAR BASQUEIRA às fls. 533/535, RECEBO-OS, 

eis que tempestivos, como bem atesta a certidão de fl. 536.

Por consectário, diante do natural caráter infringente dos embargos 

aclaratórios, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos CONCLUSOS.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 09 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 173596 Nr: 4570-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvandro Cesar Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 198, INTIME-SE a parte autora para pugnar o 

que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala 

do processo.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 3463 Nr: 20-25.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilario Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041, Rosimar Domingues dos Reis - OAB:15675

 Vistos.

Prima facie, ante de deliberar sobre o derradeiro petitório da exequente de 

fl. 695, mister se faz que a mesma proceda à atualização do débito 

exequendo. Bem por isso, INTIME-SE a exequente para que apresente aos 

autos o valor do débito devidamente atualizado.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 7677 Nr: 109-67.2001.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvio Cezar Rita, Sergio Rita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - OAB:, 

CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Vistos.

Antes de deliberar sobre o petitório de fl. 151, INTIME-SE o requerido para 

que, em 15 (quinze) dias, especifique nos autos a documentação original 

cuja qual requer desentranhamento, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

Após, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 23242 Nr: 561-04.2006.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Brito Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por João de Brito Leite, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, 

satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

Entre um ato e outro, fora determinada remessa dos autos ao contador 

judicial (fls. 150).

Cálculo aportado às fls. 151/151-v.

Instada, a exequente manifestou favorável ao cálculo em fls. 152.

A despeito de intimada, a demandada deixou decorrer o prazo sem 

apresentar manifestação, conforme certificado às fls. 155.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a exequente concordou 

com o valor apresentado pelo contador judicial, e, a demandada o fez 

tacitamente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls.151/151-v dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE as requisições.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27130 Nr: 1061-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Khippaiz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucieda Nogueira Goes de 

Souza - OAB:202.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportando-se aos autos a conclusão dos referidos cálculos, DÊ-SE 

VISTAS dos autos às partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 29463 Nr: 99-76.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Alencar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Fernando Latufe Carnevale Tufaile - OAB:16182 oab 

mt, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido posto em fls. 201, de modo que SE PROCEDA à 

habilitação do patrono ora apontado, devendo ser feita retificação 

necessária, com o fito de regularizar as futuras intimações.

 No mais, CUMPRA-SE o remanescente de fls. 200.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima
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Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004050-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOMES PICON FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

20 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004093-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

20 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001568-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor, para que se manifeste acerca do prosseguimento do feito. 

Mirassol d'Oeste/MT, 20 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-90.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000697-90.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CICERA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 10/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-75.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALDETE DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000698-75.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:WALDETE DIAS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON DOS REIS 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 10/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 30553045. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 20 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003531-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MOREIRA NUNES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FRANCISCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003531-03.2019.8.11.0011. INTERESSADO: LUCIO MOREIRA NUNES 

REQUERIDO: OSVALDO FRANCISCO Vistos. A despeito do pugnado pela 

parte autora em id nº 30496791, basta volver o olhar ao procedimento 

adota pela Lei nº 9.099/95, mais especificamente para o art. 27, 28 e 29, 

para verificar que no referido rito não há previsão de decisão saneadora 

ou fixação de pontos controvertidos, sendo apenas prevista a realização 

de audiência de instrução e julgamento em caso de ausência de 

conciliação entre as partes, aliada a necessidade de produção de provas, 

que é o estrito caso dos autos. Dessa feita, INDEFIRO o pedido posto, uma 

vez que incompatível com o rito do Juizado Especial. CUMPRA-SE. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 263138 Nr: 3202-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Gomes Amado, Jefferson da Silva, 

Thiago Furlani de Souza, Maycon da Silva, Felipe da Silva, Daniel Fabricio 

de Oliveira Bezerra, Fabiano de Paiva Mazali, Rosenil da Costa, João Paulo 

dos Reis, Alan José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, claudionor antonio chaves - OAB:OAB 24537/0, ELAINE 

CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - OAB:23268/O, fernanda de lima 

chaves - OAB:23978-0, Jerferson Santana da Silva - OAB:19.102, 

josé marcio de oliveira - OAB:14247, LEANDRO PERES DIAS NUNES - 

OAB:26383/O, NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - OAB:17175-E, odair 

antonio francisco - OAB:22451, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791, Rubia Ferretti Valente - OAB:9994-B, Victor Thiago 

Marques Ochiucci - OAB:14.495-B, Victor Thiago Marques Ochiucci 

- OAB:14495-B

 Tendo em vista que o pedido de revogação da prisão preventiva se 

encontra fundado em decisão liminar proferida na ADPF 347 e 

considerando que tal decisum não foi referendado pelo pleno do Supremo 

Tribunal Federal, o pleito não merece prosperar.

 Neste sentido o Supremo Tribunal Federal:

 Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar na 

parte em que não se conhecia da legitimidade do terceiro interessado. Por 

maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, 

nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o 

acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Gilmar Mendes. 

Falaram: pelo Distrito Federal, o Dr. Marcelo Proença, Procurador do 

Distrito Federal; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Humberto 

Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República. Ausentes, 

justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski e, por motivo de licença 

médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 

Plenário, 18.03.2020. (ADPF 347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 

plenário, julgado em 18.03.2020)

Ante isso, indefiro o pedido retro.

 Aguarde-se a devolução das cartas precatórias expedidas.

 Oficie-se aos juízos deprecados solicitando informações acerca do 

cumprimento das cartas precatórias expedidas.

 Após a devolução das missivas, vista dos autos as partes para 

apresentação de memoriais escritos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 268148 Nr: 965-98.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Eustáquio Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson dos Reis da Silva - 

OAB:19.991/O

 Em razão do surto epidemiológico de extensão mundial, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado e o Corregedor-Geral da Justiça editaram as 

Portarias-Conjuntas nº 247 (16.03.2020) e nº 249 (18.03.2020), ambas 

com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Coronavírus).

Neste sentido, as referidas portarias suspenderam a realização de 

audiências de qualquer natureza, assim como a realização de sessões do 

Tribunal do Júri do dia 20.03.2020 ao dia 20.04.2020.

 Ademais, as referidas portarias determinaram o fechamento das postas 

do Palácio da Justiça, Fóruns e quaisquer dependências do serviço judicial 

pelo prazo anteriormente disposto.

 Nesse contexto, em atenção ao disposto nas referidas portarias e 

considerando a excepcionalidade da situação ora verificada, necessário o 

cancelamento e/ou redesignação das audiências designadas.

Assim, considerando que a suspensão retro irá perdurar até o dia 

20.04.2020 necessária a redesignação da audiência nestes autos.

Assim, designo a referida audiência para o dia 05.05.2020, às 15h15min.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a 

oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - 

STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) 

preso(s).

 Desde logo, destaco que, em que pese o prazo cumprimento das 

diligências por parte do Oficial de Justiça disposto no art. 655, inciso III, 

alínea “a”, da CNGC, a excepcionalidade da situação impõe a flexibilização 

de tal regra.

Assim, determino o cumprimento dos mandados expedidos com urgência.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 268920 Nr: 1310-64.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maristela Leão da Silva, Ronaldo Fragoso de 

Lorena, Walison Elias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 Em razão do surto epidemiológico de extensão mundial, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado e o Corregedor-Geral da Justiça editaram as 

Portarias-Conjuntas nº 247 (16.03.2020) e nº 249 (18.03.2020), ambas 

com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Coronavírus).

Neste sentido, as referidas portarias suspenderam a realização de 

audiências de qualquer natureza, assim como a realização de sessões do 

Tribunal do Júri do dia 20.03.2020 ao dia 20.04.2020.

 Ademais, as referidas portarias determinaram o fechamento das postas 

do Palácio da Justiça, Fóruns e quaisquer dependências do serviço judicial 

pelo prazo anteriormente disposto.

 Nesse contexto, em atenção ao disposto nas referidas portarias e 

considerando a excepcionalidade da situação ora verificada, necessário o 

cancelamento e/ou redesignação das audiências designadas.

Assim, considerando que a suspensão retro irá perdurar até o dia 

20.04.2020 necessária a redesignação da audiência nestes autos.

Assim, designo a referida audiência para o dia 28.04.2020, às 17h00min.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a 

oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - 

STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) 

preso(s).

 Desde logo, destaco que, em que pese o prazo cumprimento das 

diligências por parte do Oficial de Justiça disposto no art. 655, inciso III, 

alínea “a”, da CNGC, a excepcionalidade da situação impõe a flexibilização 

de tal regra.

Assim, determino o cumprimento dos mandados expedidos com urgência.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 272598 Nr: 3167-48.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Marcílio Alves, Edimar Reino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Em razão do surto epidemiológico de extensão mundial, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado e o Corregedor-Geral da Justiça editaram as 

Portarias-Conjuntas nº 247 (16.03.2020) e nº 249 (18.03.2020), ambas 

com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Coronavírus).

Neste sentido, as referidas portarias suspenderam a realização de 

audiências de qualquer natureza, assim como a realização de sessões do 

Tribunal do Júri do dia 20.03.2020 ao dia 20.04.2020.

 Ademais, as referidas portarias determinaram o fechamento das postas 

do Palácio da Justiça, Fóruns e quaisquer dependências do serviço judicial 

pelo prazo anteriormente disposto.

 Nesse contexto, em atenção ao disposto nas referidas portarias e 

considerando a excepcionalidade da situação ora verificada, necessário o 

cancelamento e/ou redesignação das audiências designadas.

Assim, considerando que a suspensão retro irá perdurar até o dia 

20.04.2020 necessária a redesignação da audiência nestes autos.

Assim, designo a referida audiência para o dia 28.04.2020, às 13h50min.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a 

oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - 

STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) 

preso(s).

 Desde logo, destaco que, em que pese o prazo cumprimento das 

diligências por parte do Oficial de Justiça disposto no art. 655, inciso III, 

alínea “a”, da CNGC, a excepcionalidade da situação impõe a flexibilização 

de tal regra.

Assim, determino o cumprimento dos mandados expedidos com urgência.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 273328 Nr: 3560-70.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacqueline oliveira mesquita 

- OAB:25244

 Em razão do surto epidemiológico de extensão mundial, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado e o Corregedor-Geral da Justiça editaram as 

Portarias-Conjuntas nº 247 (16.03.2020) e nº 249 (18.03.2020), ambas 

com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Coronavírus).

Neste sentido, as referidas portarias suspenderam a realização de 

audiências de qualquer natureza, assim como a realização de sessões do 

Tribunal do Júri do dia 20.03.2020 ao dia 20.04.2020.

 Ademais, as referidas portarias determinaram o fechamento das postas 

do Palácio da Justiça, Fóruns e quaisquer dependências do serviço judicial 

pelo prazo anteriormente disposto.

 Nesse contexto, em atenção ao disposto nas referidas portarias e 

considerando a excepcionalidade da situação ora verificada, necessário o 

cancelamento e/ou redesignação das audiências designadas.

Assim, considerando que a suspensão retro irá perdurar até o dia 

20.04.2020 necessária a redesignação da audiência nestes autos.

Assim, designo a referida audiência para o dia 28.04.2020, às 14h10min.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a 

oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - 

STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) 

preso(s).

 Desde logo, destaco que, em que pese o prazo cumprimento das 

diligências por parte do Oficial de Justiça disposto no art. 655, inciso III, 

alínea “a”, da CNGC, a excepcionalidade da situação impõe a flexibilização 

de tal regra.

Assim, determino o cumprimento dos mandados expedidos com urgência.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 273329 Nr: 3561-55.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva, Mirian Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, jacqueline oliveira mesquita - OAB:25244, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Em razão do surto epidemiológico de extensão mundial, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado e o Corregedor-Geral da Justiça editaram as 

Portarias-Conjuntas nº 247 (16.03.2020) e nº 249 (18.03.2020), ambas 

com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Coronavírus).

Neste sentido, as referidas portarias suspenderam a realização de 

audiências de qualquer natureza, assim como a realização de sessões do 

Tribunal do Júri do dia 20.03.2020 ao dia 20.04.2020.

 Ademais, as referidas portarias determinaram o fechamento das postas 

do Palácio da Justiça, Fóruns e quaisquer dependências do serviço judicial 

pelo prazo anteriormente disposto.

 Nesse contexto, em atenção ao disposto nas referidas portarias e 

considerando a excepcionalidade da situação ora verificada, necessário o 

cancelamento e/ou redesignação das audiências designadas.

Assim, considerando que a suspensão retro irá perdurar até o dia 

20.04.2020 necessária a redesignação da audiência nestes autos.

Assim, designo a referida audiência para o dia 02.06.2020, às 15h15min.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a 

oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - 

STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) 

preso(s).

 Desde logo, destaco que, em que pese o prazo cumprimento das 

diligências por parte do Oficial de Justiça disposto no art. 655, inciso III, 

alínea “a”, da CNGC, a excepcionalidade da situação impõe a flexibilização 

de tal regra.

Assim, determino o cumprimento dos mandados expedidos com urgência.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 274297 Nr: 43-23.2020.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - 
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OAB:25244/O

 Em razão do surto epidemiológico de extensão mundial, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado e o Corregedor-Geral da Justiça editaram as 

Portarias-Conjuntas nº 247 (16.03.2020) e nº 249 (18.03.2020), ambas 

com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Coronavírus).

Neste sentido, as referidas portarias suspenderam a realização de 

audiências de qualquer natureza, assim como a realização de sessões do 

Tribunal do Júri do dia 20.03.2020 ao dia 20.04.2020.

 Ademais, as referidas portarias determinaram o fechamento das postas 

do Palácio da Justiça, Fóruns e quaisquer dependências do serviço judicial 

pelo prazo anteriormente disposto.

 Nesse contexto, em atenção ao disposto nas referidas portarias e 

considerando a excepcionalidade da situação ora verificada, necessário o 

cancelamento e/ou redesignação das audiências designadas.

Assim, considerando que a suspensão retro irá perdurar até o dia 

20.04.2020 necessária a redesignação da audiência nestes autos.

Assim, designo a referida audiência para o dia 28.04.2020, às 16h00min.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a 

oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - 

STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) 

preso(s).

 Desde logo, destaco que, em que pese o prazo cumprimento das 

diligências por parte do Oficial de Justiça disposto no art. 655, inciso III, 

alínea “a”, da CNGC, a excepcionalidade da situação impõe a flexibilização 

de tal regra.

Assim, determino o cumprimento dos mandados expedidos com urgência.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 262286 Nr: 2800-58.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Orlando Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Em razão do surto epidemiológico de extensão mundial, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado e o Corregedor-Geral da Justiça editaram as 

Portarias-Conjuntas nº 247 (16.03.2020) e nº 249 (18.03.2020), ambas 

com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Coronavírus).

Neste sentido, as referidas portarias suspenderam a realização de 

audiências de qualquer natureza, assim como a realização de sessões do 

Tribunal do Júri do dia 20.03.2020 ao dia 20.04.2020.

 Ademais, as referidas portarias determinaram o fechamento das portas 

do Palácio da Justiça, Fóruns e quaisquer dependências do serviço judicial 

pelo prazo anteriormente disposto.

 Nesse contexto, em atenção ao disposto nas referidas portarias e 

considerando a excepcionalidade da situação ora verificada, necessário o 

cancelamento das audiências designadas.

Assim, determino o cancelamento da audiência designada nestes autos.

 Por fim, considerando as inúmeras adequações necessárias para 

organização da pauta de audiências deste magistrado após o final da 

situação excepcional, necessário que o feito aguarde deliberação ulterior 

em gabinete.

Deste modo, aguarde o feito em gabinete até a normalização da situação 

excepcional e a readequação da pauta de audiências deste juízo.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 197227 Nr: 4239-80.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Manoel Orlando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 Em razão do surto epidemiológico de extensão mundial, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado e o Corregedor-Geral da Justiça editaram as 

Portarias-Conjuntas nº 247 (16.03.2020) e nº 249 (18.03.2020), ambas 

com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Coronavírus).

Neste sentido, as referidas portarias suspenderam a realização de 

audiências de qualquer natureza, assim como a realização de sessões do 

Tribunal do Júri do dia 20.03.2020 ao dia 20.04.2020.

 Ademais, as referidas portarias determinaram o fechamento das portas 

do Palácio da Justiça, Fóruns e quaisquer dependências do serviço judicial 

pelo prazo anteriormente disposto.

 Nesse contexto, em atenção ao disposto nas referidas portarias e 

considerando a excepcionalidade da situação ora verificada, necessário o 

cancelamento das audiências designadas.

Assim, determino o cancelamento da audiência designada nestes autos.

 Por fim, considerando as inúmeras adequações necessárias para 

organização da pauta de audiências deste magistrado após o final da 

situação excepcional, necessário que o feito aguarde deliberação ulterior 

em gabinete.

Deste modo, aguarde o feito em gabinete até a normalização da situação 

excepcional e a readequação da pauta de audiências deste juízo.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002520-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS (REQUERENTE)

NELSON ROMAN ROSS (REQUERENTE)

RAFAEL ROMAN ROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO LUIZ BERTEI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

DENIZ ESPEDITO SERAFINI OAB - MT5398-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002520-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL ROMAN ROSS, NELSON ROMAN ROSS, 

WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS REQUERIDO: CLEO LUIZ BERTEI 

Vistos, etc. “Vistos em correição. Ante o cumprimento da presente 

missiva, devolva-se à Comarca de origem com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.”

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000110-37.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA DELMA DO AMARAL (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PINHEIRO DO AMARAL (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 
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MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias , em 

conformidade com o art. 620 do CPC. Na mesma oportunidade, devem ser 

aportadas aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal, bem como a certidão acerca da inexistência de testamento 

deixado pelo “de cujus”, a ser expedida pela CENSEC – Central Notarial de 

Serviços Compartilhados (Provimento 56/2016 do CNJ). Sendo de 

interesse da inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

acostado plano de partilha amigável (art. 651, CPC) em conformidade com 

a Decisão de ID 28569208. Nova Mutum,20 de março de 2020. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000047-12.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. C. S. (REQUERENTE)

E. H. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS OAB - 041.341.401-96 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO SALES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000047-12.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: P. H. C. S., E. H. C. S. REPRESENTANTE: RUBIA APARECIDA 

RODRIGUES DE CAMPOS REQUERIDO: PEDRO PAULO SALES Vistos, etc. 

De início, considerando que após a informação contida no Id. 28722245, 

foi lotado mais um Defensor Público para atuar nesta Comarca de Nova 

Mutum/MT, nomeio a Defensoria Pública Estadual para patrocinar os 

interesses da parte Requerida, a qual deverá ser intimada para apresentar 

manifestação, no prazo legal. Por fim, tão logo aporte aos autos a referida 

resposta, devolva-se a presente missiva com as nossas homenagens, 

com as baixas e expedições necessárias. Informe ao Juízo Deprecante 

Cumpra-se. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de março 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001931-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001931-13.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 4.083,06 ESPÉCIE: 

[Prorrogação, Auxílio-Doença Acidentário]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO 

(22) POLO ATIVO: Nome: FABIO DA SILVA NASCIMENTO Endereço: Rua 

das Aroeiras, 1.375-W, Alto da Colina, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por meio de seus representantes legais 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a perícia 

realizada pelo Sr. perito juntado aos autos sob o ID: 30066412. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. NOVA MUTUM, 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114448 Nr: 992-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DA SILVA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida à fl. 49, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo 

prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 1317-74.2009.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zairo Luiz Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvar de Paula Leite, Andréa Pontes Leite, 
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Emilene Geovania de Paula Leite, Renato de Oliveira Ferreira, Eucelene de 

Paula Leite Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Consignação de 

Pagamento proposta por Zairo Luiz Tombini em desfavor de Edvar de 

Paula Leite, Andréia Pontes Leite, Eucelena de Paula Leite Ferreira, Renato 

de Oliveira Ferreira e Emilene Geovania de Paula Leite, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:DECLARAR 

extinta a obrigação do Requerente Zairo Luiz Tombini com os Requeridos 

Edvar de Paula Leite, Andréia Pontes Leite, Eucelena de Paula Leite 

Ferreira, Renato de Oliveira Ferreira e Emilene Geovania de Paula Leite, 

pertinente ao pagamento da renda referente à safra 2008/2009, nos limites 

do depósito judicial realizado (fl. 349) e devidamente levantado (fl. 

396);DEFIRO aos Requeridos o levantamento do valor depositado à fl. 110, 

após o trânsito em julgado da sentença ou recebimento de recurso 

somente no efeito devolutivo.Condeno os Requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da ação, nos termos do artigo 486 do CPC.Após o 

trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53509 Nr: 1012-85.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conexão Comércio de Insumos Agrícolas, 

Tatianni Correia Carnelocci Silva, Fabiano de Oliveira Silva, Mauricio 

Carnelocci, Angelo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 (...) Ante ao exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de 

Pré-Executividade oposta à fl. 60 e, em consequência, DETERMINO a 

exclusão de Tatianni Correia Carnelocci do polo passivo da presente 

execução fiscal e da Certidão de Dívida Ativa de fls. 08/09. Intime-se a 

parte Exequente, mediante remessa dos autos, para, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceder com a retificação do título executivo, excluindo o 

nome de Tatianni Correia Carnelocci do campo de “corresponsáveis” e 

manifestar requerendo o que entender de direito.Proceda-se a serventia 

com as baixas e expedições necessárias junto ao Sistema Apolo e a capa 

dos autos da presente execução.ORDENO a baixa dos gravames 

inseridos em nome de Tatianni Correia Carnelocci (fls. 83/84). Mantenho o 

bloqueio de numerários em nome dos outros Executados.Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios em favor do advogado subscritor da petição de fl. 

60, eis que este além de não possuir procuração nos autos, também não 

s e  e n c o n t r a  r e p r e s e n t a n d o  q u a l q u e r  d o s 

Executados.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Nova Mutum/MT, 19 de março de 2020.Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54415 Nr: 1898-84.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EME - Comercio de Produtos de Informatica 

Ltda -Meldola Tecnologia e Informatica, Tamara de Paula de Medeiros, 

Arthur Eduardo Dias Meldola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 147, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105539 Nr: 3567-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO AGRI TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C R Comércio e Representações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIRA XAVIER DE SA - 

OAB:88250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 67, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53509 Nr: 1012-85.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conexão Comércio de Insumos Agrícolas, 

Tatianni Correia Carnelocci Silva, Fabiano de Oliveira Silva, Mauricio 

Carnelocci, Angelo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 (...) Ante ao exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de 

Pré-Executividade oposta à fl. 60 e, em consequência, DETERMINO a 

exclusão de Tatianni Correia Carnelocci do polo passivo da presente 

execução fiscal e da Certidão de Dívida Ativa de fls. 08/09. Intime-se a 

parte Exequente, mediante remessa dos autos, para, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceder com a retificação do título executivo, excluindo o 

nome de Tatianni Correia Carnelocci do campo de “corresponsáveis” e 

manifestar requerendo o que entender de direito.Proceda-se a serventia 

com as baixas e expedições necessárias junto ao Sistema Apolo e a capa 

dos autos da presente execução.ORDENO a baixa dos gravames 

inseridos em nome de Tatianni Correia Carnelocci (fls. 83/84). Mantenho o 

bloqueio de numerários em nome dos outros Executados.Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios em favor do advogado subscritor da petição de fl. 

60, eis que este além de não possuir procuração nos autos, também não 

s e  e n c o n t r a  r e p r e s e n t a n d o  q u a l q u e r  d o s 

Executados.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Nova Mutum/MT, 19 de março de 2020.Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000419-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO APARECIDO FERNANDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

PRESTADORA DE SERVICOS SIAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000419-29.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 53.743,11 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE Endereço: Avenida Mato 

Grosso, 1157, Cidade Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: PRESTADORA DE SERVICOS SIAO LTDA - ME 

Endereço: desconhecido Nome: DIVINO APARECIDO FERNANDES DE 

ALMEIDA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial, para, bem assim para que PAGUE, dentro de 03(TRÊS), O 

PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, NO VALOR ACIMA INDICADO. Ciente 

o EXECUTADO de que PODERÁ EMBARGAR, independentemente de 

garantia do juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, será procedida a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO . RESUMO DA INICIAL: ID 12457515 DECISÃO: 

Vistos em correição, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código 

de Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a 

fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial 

de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo será 

contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública 

(art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 

Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MILENE ARISSAVA, digitei. 

NOVA MUTUM, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-75.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JERRI VANI GUIZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. FERREIRA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 2ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EDITAL DE 

NOTIFICAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

PROCESSO n. 1000489-75.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 200.044,42 

ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JERRI VANI GUIZZO Endereço: 

Rua das Mangueiras, 414, N, Jardim das Orquídeas, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: R. B. FERREIRA - ME Endereço: 

rua das oliveiras, 271, N, jardim 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMADOS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: DAR 

CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO para garantir eventuais direitos de 

terceiros sobre os cheques nº 325315, 325316 e 325379, determinadas 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LIMINAR: " Desse modo, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, para que sustar os cheques de nº 325315, no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), nº 325316, no montante de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) e nº 325379 na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), nos termos do artigo 300, § 1º e 2º do Código de Processo Civil, 

mediante prestação de caução idônea, no valor de R$ 115.000,00 (cento e 

quinze mil reais), valor este correspondente aos cheques que pretende 

sustar na presente demanda. Prestada a caução, retornem os autos 

conclusos para análise. Após o aceite da caução por este juízo e 

assinado o respectivo termo de caução, oficie-se ao Banco do Brasil para 

que proceda a sustação dos cheques de nº 325315, 325316 e 325379, 

todos da Conta Corrente 9948-1, agência 3228-x, bem como intime-se o 

requerido para que se abstenha de apresentar estes para compensação, 

além de que determino a expedição de edital para garantir eventuais 

direitos de terceiros sobre os referidos cheques." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA, 

digitei. NOVA MUTUM, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001648-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001648-24.2018.8.11.0086 

Partes: ITAU SEGUROS S/A - ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JOAO 

ALVES BARBOSA FILHO - MT0017556S X LEIDIANE ALVES DOS SANTOS 

- Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181) Nos termos da legislação vigente 

e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte 

autora para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da 

diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 133756 Nr: 4619-62.2019.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdFdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 41, nomeio a Defensoria Pública 

desta Comarca para proceder à defesa da requerida DANIELY BEATRIZ 

TIBALDI DA SILVA nos autos da presente ação de guarda.

Intime-se a Defensoria Pública da presente nomeação, bem como para 

apresentar contestação em favor da demandada, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Apresentada a peça defensiva, intime-se a requerente para manifestação 

e, após, abra-se vistas ao Ministério Público, tornando os autos 

conclusos.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para a inclusão da 

adolescente no polo passivo deste feito, assim como para inclusão de seu 

nome na capa do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 134641 Nr: 5097-70.2019.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBB, ADB, AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Elza Helena dos Santos - OAB:69192, Luana Lima 

Batista de Castro - OAB:26848, Marcelo Camargo - OAB:MT 24.923

 Vistos. É o relato. Decido. Consabido que a guarda é instituto que visa à 

proteção dos interesses do menor e, portanto, considerando que esta 

enfrentou situação de risco junto ao ambiente familiar da genitora Daiane 

Barbosa Bezerra, a qual continua residindo com o suposto abusador, 

conforme informações constantes inclusive da resposta escrita de fls. 

121/125, tenho que esta deve ser concedida ao genitor Alexandre 

Antunes Gomes. Por assim sendo, o desabrigamento e guarda da infante 

não comporta maiores delongas, sendo o deferimento desta medida que 

se impõe. Pelo exposto, com amparo nos artigos 100, X, e 101, ambos da 

Lei n.º 8.069/90, APLICO em favor da adolescente ALINE BARBOSA 

GOMES a medida de proteção consistente em reintegração familiar, nos 

termos do art. 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente determinado 

seu desabrigamento do Abrigo Institucional Lar dos Girassóis, para fins 

de: CONCEDER, a fim de resguardar os interesses da menor, a guarda 

provisória da menor ALIBE BARBOSA GOMES ao genitor ALEXANDRE 

ANTUNES GOMES, nos termos do artigo 33 da Lei nº 8.069/90 e, por 

consequência, determinar a expedição do respectivo o competente termo 

de guarda provisória, assumindo o guardião todos os deveres inerentes à 

obrigação. DETERMINAR a expedição da guia de desabrigamento da 

adolescente Aline Barbosa Gomes, determinando que o Conselho Tutelar 

entregue a adolescente ao seu genitor na Comarca de Sorocaba/SP, 

ocasião em que deverá levar o respectivo termo de guarda para que o 

genitor assine; Após o aporte da informação pelo Conselho Tutelar de 

entrega da menor à genitora, bem como a juntada de uma cópia do termo 

de guarda devidamente assinado pela genitora, retornem os autos 

conclusos para deliberação quanto à competência. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 3610-41.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A, Valquíria Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti, Ester Pereira da Silva Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Defiro o pedido de carga formulado pela advogada Valquiria Pereira 

Barbosa à fl. 246.

Após a devolução dos autos em cartório pelo causídico peticionante, 

retornem conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-95.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON RICARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000617-95.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:EVERSON 

RICARDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

05/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-80.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ANGELA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000618-80.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ANGELA MARIA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 05/05/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002485-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCIANE TERESINHA PIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERCILEI JOSE ARBUGERI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002485-79.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 30.112,19 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução, Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens, Expropriação de Bens, Correção Monetária]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

DIRCIANE TERESINHA PIN Endereço: Rua das Canelas n.º 1471 W QH L71, 

1471, W, Alto da Colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

MT0004130A POLO PASSIVO: Nome: VERCILEI JOSE ARBUGERI 

Endereço: Rua das Calendulas, 473 W, Esquina com a Rua dos 

Mamoeiros, Primavera I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

DIRCIANE TERESINHA PIN Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que informe se o acordo foi cumprido em sua totalidade, ou 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sobe pena 

de preclusão. NOVA MUTUM, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001099-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZONEIDE RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001099-48.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, Alphaville 

Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O POLO PASSIVO: 

Nome: IZONEIDE RAMOS DA SILVA Endereço: RUA PROJETADA, 2228, 

QDA C LOTE 05, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA - MT9150-O Senhor(a): BANCO BRADESCARD S.A Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem interesse no 

prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos autos e requeira 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 20 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000293-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDJANE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000293-76.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.024,69 ESPÉCIE: 
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[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 4 

Andar, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O POLO 

PASSIVO: Nome: EDJANE RODRIGUES DA SILVA Endereço: Rua das 

Pupunhas, 2630,, Bairro Novo Horizonte, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: JONES EVERSON 

CARDOSO - SP146007 Senhor(a): BANCO BRADESCARD S.A Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-65.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CDB BIER COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY DA COSTA BELMONTE - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000619-65.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:CDB BIER 

COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO POLO PASSIVO: 

KELLY DA COSTA BELMONTE - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 05/05/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 133222 Nr: 4359-82.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugenia Aparecida de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194/B

 Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 7º da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, redesigno a audiência para o dia 02 de junho de 2020 às 

16h10min, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos da pandemia 

do coronavírus, causador da doença denominada Covid-19.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134986 Nr: 5262-20.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Felipe Lopes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 Condeno o réu João Felipe Lopes dos Santos, devidamente qualificados 

nos autos, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 157, caput, por 

cinco vezes, na forma do artigo 69 todos do Código Penal, à pena total e 

definitiva de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) 

DIAS-MULTA, CALCULADOS À PROPORÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) 

DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS para toda a série de 

crimes, em regime inicial FECHADO, não podendo recorrer em liberdade 

desta sentença, e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 

10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.P.R.I.C.Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória da 

pena, a ser juntada ao executivo de pena já instaurado contra o réu, e 

encaminhe-se ao juízo onde o réu estiver recolhido para que dê início ao 

cumprimento, para a devida unificação.Certificado o trânsito em julgado, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de 

execução penal definitiva e encaminhe-na ao Juízo da Execução Penal 

supra indicado.Comunique-se na forma de costume à Justiça Eleitoral para 

os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão 

dos direitos políticos), e aos órgãos de registro.Condeno o réu, ainda, ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Nova Mutum/MT, 18 de 

março de 2020.Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 137656 Nr: 1196-60.2020.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Kelly Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle - 

OAB:20932/MT

 Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 7º da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, redesigno a audiência para o dia 02 de junho de 2020 às 

16h20min, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos da pandemia 

do coronavírus, causador da doença denominada Covid-19.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108565 Nr: 5257-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Ferreira de Arruda 

- OAB:MT 27.003, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que manifeste acerca da certidão 

do oficial de justiça de fl. 357, no prazo legal. É o que me cumpre.Analista 

Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135628 Nr: 5594-84.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Maia Broeto Nunes - 

OAB:MT 23.948, Matheus Ferreira de Arruda - OAB:MT 27.003, 

Valber Melo - OAB:OAB/MT 8.927

 Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 7º da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, redesigno a audiência para o dia 12 de maio de 2020 às 13h30min, 

como forma de reduzir os riscos epidemiológicos da pandemia do 

coronavírus, causador da doença denominada Covid-19.

Cumpra-se. Às providências.

Nova Mutum/MT, 19 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136925 Nr: 751-42.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCLEUTO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:OAB/MT 15.837, Bruno Gomes Barreto - OAB:MT 25.614

 Vistos.

Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 7º da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, redesigno a audiência para o dia 12 de maio de 2020 às 14h30min, 

como forma de reduzir os riscos epidemiológicos da pandemia do 

coronavírus, causador da doença denominada Covid-19.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 137326 Nr: 1004-30.2020.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleyton Carneiro Caetano - 

OAB:26073/GO

 Vistos.

Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 7º da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, redesigno a audiência para o dia 12 de maio de 2020 às 17h00min, 

como forma de reduzir os riscos epidemiológicos da pandemia do 

coronavírus, causador da doença denominada Covid-19.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 137617 Nr: 1175-84.2020.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas de Miranda Maciel, Henrique Lucas, 

Diniz Carlos Fleck, Flaviane França de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208/MT, Defensoria Publica - OAB:, Jose Rodrigues 

de Freitas Junior - OAB:MT 20.055, Willian Augusto Mendes 

Cavalcante - OAB:23345/MT

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Para a realização da inquirição das testemunhas, designo audiência para o 

dia 06/05/2020, às 16h30min, nos termos da Portaria Conjunta n° 249, de 

16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

do art. 7º da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata, solicitando, ainda, que caso as testemunhas tenham 

sido ouvidas em delegacia, que seja enviada cópia de seus depoimentos.

 Intime-se.

 Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 92494 Nr: 1505-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 Vistos.

Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, cancelo a Sessão de Julgamento outrora designada, como forma 

de reduzir os riscos epidemiológicos da pandemia do coronavírus, 

causador da doença denominada Covid-19.

Após o período de quarentena determinado pelo TJMT, tornem os autos 

imediatamente conclusos para designação de nova data.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127260 Nr: 1107-71.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walecio Silva Antunes, Helon Xavier Vieira de 

Souza, Bruno Vinicius Silva Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO VINICIUS SILVA CORREIA, Cpf: 

08579208122, Rg: 31503217, Filiação: Francisca Silva Correia e Valci 

Souza Correia, data de nascimento: 22/05/1999, brasileiro(a), natural de 

Belém-PA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n.º 1107-71.2019.811.0086Código n. º 

127260Vistos.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou 

BRUNO VINÍCIUS DA SILVA CORREIA, como incurso nas penas dos 

artigos 155,§4º, incisos I e IV, por duas vezes, uma delas na forma 

tentada (art. 14, II, do CP), na forma do artigo 69 do CP; HELON XAVIER 

VIEIRA DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 155,§4º, IV, c.c. art. 

14, II do CP; JECIANE DA SILVA CORREA, como incursa nas penas do art. 

180, caput, do CP, e WALECIO SILVA ANTUNES, como incurso nas penas 

dos artigos 180, caput, do CP, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33, caput da 

Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do CP.Narra em síntese a denúncia 

que no dia 1º de março de 2019, os denunciados Bruno Vinícius e Helon, 

munidos de uma navalha e a uma talhadeira quebraram o cadeado do 

portão da residência situada na Rua das Petúnias, 1682, com intuito de 

furtarem bens existentes no local.Enquanto forçavam o portão para 

entrarem na casa, a Polícia Militar foi informada da ocorrência e se dirigiu 

ao local, e os denunciados Bruno e Helon, ao perceberem a aproximação 

dos policiais, se esconderam entre os eixos de um caminhão que estava 

estacionado próximo ao local. No entanto, foram descobertos pelos 

policiais, e acabaram por confessar que teria quebrado o cadeado com a 

intenção de furtar a residência, tendo o denunciado Bruno, ainda, na 

ocasião, confessado que também cometeu um crime de furto em uma casa 

no Bairro Beija-Flor, no dia 27/02/2019, de onde teria subtraído 01 

notebook Dell e 01 câmera fotográfica Cannon, em prejuízo da vítima 

Kenny Gomes Behar.Bruno ainda informou aos policiais que as coisas 
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subtraídas naquele primeiro crime do dia 27/02/2019 haviam sido deixadas 

na casa da denunciada Jeciane da Silva Correa, irmã de Bruno.Os 

policiais, então, se deslocaram à casa de Jeciane, onde ela admitiu a eles 

ter recebido os bens, sabendo tratar-se de produto de furto, mas que eles 

não estavam mais em poder dela, visto que haviam sido entregues ao 

denunciado Walecio Silva Antunes.Dando sequência à diligência, os 

policiais foram à casa de Walecio, que, ao perceber a presença dos 

policiais, correu para os fundos do quintal e entrou na casa. Os policiais, 

então, sentindo forte odor de maconha, adentraram na casa de Walecio, 

onde encontraram dentro do guarda-roupa 04 tabletes de maconha, 

pesando aproximadamente 02 quilos, e uma munição calibre .22, além do 

notebook e da máquina fotográfica furtados no dia 27/02/2019, da vítima 

Kenny Gomes Behar.Os denunciados Walecio Silva Antunes; Bruno 

Vinicius Silva Correa e Helon Xavier Vieira da Silva foram presos em 

flagrante, passaram por audiência de custódia, onde as prisões de todos 

eles foram homologadas e convertidas em preventivas, com fundamento 

na garantia da ordem pública (fls. 135/139).A denúncia foi recebida em 

25/03/2019 (fls. 87), imprimindo ao feito o rito ordinário. Os réus Walecio, 

Helon e Bruno foram citados pessoalmente (fls. 110), e ofereceram 

resposta à acusação às fls. 127/129.A ré Jeciane da Silva Correa não foi 

encontrada para ser citada pessoalmente, razão pela qual foi citada por 

edital (fls. 188), e foi determinado o desmembramento do feito em relação 

a ela (fls. 186/187), permanecendo os presentes autos apenas para a 

persecução penal dos réus Walecio Silva Antunes; Helon Xavier Vieira de 

Souza e Bruno Vinicius Silva Correa.Durante a instrução foram ouvidas as 

testemunhas Sandro Lazarini; Luiz Gustavo da Silva; Jefferson Pouso 

Barbosa; Raimundo Rafael Barbosa Neto; Romullo Fernando Silva Lenz e 

Ada de Souza Antunes. Interrogados os réus Helon e Bruno às fls. 

196/200, a Defensora Pública vislumbrou conflito entre as defesas e 

requereu a nomeação de defensor dativo ao réu Walecio Silva Antunes, o 

que foi deferido.O réu Walecio foi interrogado às fls. 218/220 dos 

autos.Às fls. 221/222 foi acolhido o pedido da defesa dos réus Helon 

Xavier de Souza e Bruno Vinicius Silva Correa, e revogadas suas prisões 

preventivas. Os respectivos alvarás de soltura foram cumpridos em 

18/07/2019 (fl. 234 e 237).O Ministério Público ofereceu alegações finais 

orais em audiência (fls. 220), oportunidade em que requereu a 

condenação dos três réus nos exatos termos da denúncia.Os réus Bruno 

Vinícius e Helon ofereceram suas alegações finais às fls. 254/257, 

requerendo apenas, diante da confissão dos réus, a aplicação da pena 

mínima, o reconhecimento da atenuante da confissão e fixação de regime 

diverso do fechado para o cumprimento das penas.O réu Walecio Silva 

Antunes ofereceu suas alegações finais às fls. 258/261, requerendo 

quanto aos crimes de receptação e de posse arma apenas que seja 

reconhecida a atenuante da confissão, e quanto ao crime de tráfico 

requereu a desclassificação para o crime de porte de drogas para 

consumo, argumentando não existirem provas suficientes da destinação 

comercial do entorpecente.É o necessário.Decido. De proêmio, aponto que 

não se verifica de fato uma colidência entre as teses das defesas dos 

réus, razão pela qual, não vislumbro nulidade no fato de um mesmo 

Defensor Público ter oferecido alegações finais em favor de todos 

eles.Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, o conflito de 

defesas apenas se caracteriza quando um réu atribuir a outro a acusação 

que recai sobre ele mesmo, de modo que a condenação de um deles 

conduza necessariamente à absolvição do outro, ou, ao menos quando o 

crime tiver sido praticado de forma que a responsabilidade penal de um 

afaste a do outro. Não é isso o que se verifica no caso em tela, pois 

embora o réu Bruno tenha afirmado que entregou parte dos bens que ele 

teria subtraído num furto ao corréu Walecio em troca de dinheiro e 

entorpecentes, e Walécio negue ter entregado ou prometido entregar 

drogas em troca desses bens, não se verifica relação alguma de 

prejudicialidade entre as defesas dos acusados, já que não há imputação 

alguma do crime de tráfico a Bruno, razão pela qual, para que o Defensor 

Público possa realizar a defesa de Bruno em momento algum precisa 

imputar responsabilidade criminal alguma a Walecio e vice-versa. Nesse 

sentido mesmo sentido, cito:APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO 

PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – ÚNICO DEFENSOR COM TESES CONFLITANTES – 

INOCORRÊNCIA - CRIME PLURISSUBJETIVO – NEGATIVA AUTORIA – 

RECONHECIMENTO DA VÍTIMA - PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE DOLO 

CORREU – CONDUTA QUE EVIDENCIA LIAME SUBJETIVO – 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – INVERSÃO DA POSSE – 

PENA-BASE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – 

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA-BASE. “[. . .] Somente pode ser 

reconhecida a ocorrência de defesas colidentes quando um réu atribui ao 

outro a prática criminosa, cuja imputação somente é possível a um único 

acusado, e, nesse contexto, a condenação de um leva à absolvição do 

outro, ou quando o crime é praticado de forma que a culpa de um réu 

afaste a do outro. No caso, não houve nenhum tipo de acusação 

recíproca entre o paciente e o outro réu, nem, tampouco, trata-se de crime 

cuja autoria possa ser imputada somente a uma pessoa. Ao revés, 

trata-se de ato criminoso com possibilidade de autoria múltipla.” (STJ, HC 

nº 106567/PR) Nos crimes contra o patrimônio, cometidos na 

clandestinidade, o reconhecimento seguro da vítima mostra-se suficiente 

para autorizar a condenação. “[...] serão coautores todos aqueles que 

tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da 

infração, não se exigindo que todos sejam executores, isso é, que todos 

pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo.” (Curso de Direito Penal, 

10ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 437) O roubo se consuma com a 

inversão da posse, ou seja, no momento em que o agente se torna 

possuidor do objeto subtraído mediante grave ameaça ou violência. Se as 

circunstâncias judiciais não foram devidamente fundamentadas, a 

pena-base não pode se afastar do mínimo legal. A causa geral de redução 

de pena, relativa à participação de menor importância – CP, art. 29, § 1º -, 

não pode ser aplicada nas hipóteses de coautoria. (Ap 115917/2013, DES. 

MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014)(TJ-MT - APL: 

00006295320138110028 115917/2013, Relator: DES. MARCOS 

MACHADO, Data de Julgamento: 26/03/2014, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2014)Portanto, revogo a decisão que 

nomeou advogada dativa ao réu Walécio, determinando que doravante a 

defesa de todos réus volte a ser desempenhada pela Defensoria Pública, 

a não ser que algum deles constitua advogado nos autos.Quanto ao 

mérito, farei a análise da imputação de cada um dos crimes, 

individualmente:1)Quanto ao crime de furto duplamente qualificado contra 

a vítima Kenny Gomes Behar em 27/02/2019A materialidade desse delito 

está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 46; auto de apreensão 

de fls. 47; termo de entrega de fls. 48; auto de avaliação de fls. 75, e de 

avaliação indireta de fls. 76.A autoria delitiva imputada ao réu Bruno 

Vinicius Silva Correa é inconteste, visto que ele próprio admitiu tanto na 

fase policial como em juízo que foi o autor desse crime, e ainda apontou o 

local onde parte dos bens subtraídos foi encontrada, conferindo ainda 

maior credibilidade à sua confissão.Quanto às qualificadoras, tenho que a 

referente ao concurso de agentes restou suficientemente demonstrada 

pelas imagens do circuito de câmeras de segurança da casa da vítima (CD 

acostado às fls. 71), onde se verifica claramente que Bruno contou com o 

auxílio de pelo menos mais uma pessoa nesse crime.O fato de esses 

partícipes não terem sido identificados em nada obsta o reconhecimento 

da qualificadora.Já a referente ao rompimento de obstáculo, deve ser 

afastada.Primeiramente aponto que adoto o entendimento pacificado no 

STJ quanto à necessidade de exame de corpo de delito para comprovação 

da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, que deixa 

vestígios, só podendo ser provada por outros meios quando tais vestígios 

tiverem desaparecido, ou quando o exame não puder ser realizado. 

Tenho, no entanto, que o auto de constatação firmado por policiais e 

acompanhado de fotografias é suficiente para suprir a exigência, já que a 

constatação a se fazer nesses casos é extremamente singela, não 

demandando conhecimentos técnicos específicos.No caso dos autos, nem 

mesmo o auto de constatação foi lavrado, pois, conforme certidão de fls. 

99 dos autos, quando os policiais foram ao local do crime para a 

realização do exame, a casa já havia sido alugada a terceiros, e não 

apresentava nenhuma avaria.Não creio, contudo que seja o caso de se 

admitir o suprimento da prova técnica pela testemunhal neste caso 

concreto, sob pena de fazermos letra morta o artigo 158 do CPP, já que os 

policiais apenas foram ao local dos fatos um mês depois do crime, prazo 

em que certamente os reparos aos portões, portas ou janelas 

eventualmente rompidos já teriam sido reparados pelo proprietário do 

imóvel, não se verificando nenhuma justificativa para esse atraso, não 

havendo, portanto, alternativa que não o decote dessa qualificadora.Em 

igual sentido:APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. 

VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO POR FATO 

IMPUTADO À VÍTIMA. MATERIALIDADE INSUFICIENTEMENTE 

COMPROVADA. 1- Esclarece o Superior Tribunal de Justiça que "o exame 

de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas 
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infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser 

suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. 

Portanto, se era possível sua realização, e esta não ocorreu de acordo 

com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal não 

supre a ausência" (REsp 901.856-RS, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 

julgado em 26/06/2007). 2- Entende-se, também, que não é válida a 

formação do corpo de delito por testemunhas quando a responsabilidade 

pelo desaparecimento dos vestígios é do Estado, ou mesmo da vítima, por 

desídia ou outra causa similar. Assim, se o objeto da análise pericial 

deixou de existir porque não houve efetivação da perícia a tempo por 

descaso estatal, ou mesmo da vítima, a prova testemunhal será 

imprestável para suprir-lhe. 3 - Recurso conhecido e provido.(TJ-DF 

20140910102249 0010057-93.2014.8.07.0009, Relator: DEMETRIUS 

GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/02/2017, 3ª TURMA 

CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2017 . Pág.: 

120/126)Conquanto o crime tenha ocorrido durante o repouso noturno, 

essa circunstância não está descrita na denúncia, e nem sequer foi 

indicado o horário em que os fatos se passaram, o que impede o 

reconhecimento da causa de aumento prevista pelo §1º do artigo 

155.Assim, deve o réu Bruno Vinicius Silva Correia ser condenado como 

incurso nas penas do artigo 155,§4°, inciso IV, por esse fato.2)Quanto ao 

crime de furto qualificado tentado praticado no dia 01/03/2019. A 

materialidade desse crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de 

fls. 40/45 e auto de apreensão de fls. 47.A autoria que se imputa aos réus 

Bruno Vinicius Silva Correia e Helon Xavier Vieira de Souza quanto a esse 

crime é inconteste, pois, além de eles terem sido flagrados em situação 

suspeitíssima, escondidos debaixo de um caminhão, portando ferramentas 

para arrombar o portão, eles próprios admitiram tanto na fase policial como 

em juízo, que romperam o cadeado da casa das vítimas visando praticar 

crime de furto.A qualificadora referente ao concurso de agentes também é 

evidente, diante da própria confissão de que ambos estavam em unidade 

de desígnios, voltados à prática do furto. A qualificadora do emprego de 

arrombamento também restou suficientemente provada. Conforme já 

exposto, filio-me ao entendimento de que o auto de constatação, firmado 

por agentes policiais, portadores de curso superior, e ilustrado por fotos é 

suficiente para suprir a exigência legal do exame de corpo de delito para 

comprovar essa qualificadora, que deixa vestígios, notadamente diante da 

ausência de perito oficial nesta Comarca. Destarte, o auto de constatação 

de fls. 101/103, firmado por dois investigadores de polícia, cuja exigência 

para o provimento do cargo é ter diploma em curso superior (Resolução 

14/2014/CSPJC/MT), é suficiente para suprir a exigência, já que a 

constatação a se fazer nesses casos é extremamente singela, não 

demandando conhecimentos técnicos específicos.E o referido laudo, 

ilustrado por fotografias deixa evidente a caracterização da qualificadora 

referente ao rompimento de obstáculo, já que os acusados quebraram o 

cadeado externo do portão para ingressar na residência e apenas não 

conseguiram entrar porque havia mais um cadeado do lado de dentro, 

conforme informou o filho da vítima, quando ouvido em juízo.Em igual 

sentido, cito:(...)Não se pode olvidar, por importante que, em regra: para o 

reconhecimento do rompimento de obstáculo, é necessário que o 

respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, 

como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, na 

falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação 

de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos 

previstos no art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, in litteris: [...] 

Cabe consignar, contudo, que o referido exame pericial pode ser 

dispensado e suprido pela, prova testemunhal quando os vestígios da 

infração tiverem desaparecidos, nos termos do art. 167 do Código de 

Processo Penal, cujo texto preconiza que "não sendo possível o exame de 

corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, aprova 

testemunhal poderá suprir-lhe a falta". E, na hipótese, ficou demonstrado 

que na cidade não havia perito oficial razão pela qual o delegado da Polícia 

Judiciária Civil, Thiago Garcia Damasceno, nomeou os agentes policiais 

Washington Oliveira Berigo e Fitippaldi Soares de Araújo como peritos ad 

hoc para fazerem a constatação do aludido arrombamento que é objeto do 

auto encontradiço à fl. 39, sendo imperioso destacar que os dois são 

pessoas idôneas e qualificadas para o referido encargo, não havendo, 

por conseguinte, qualquer macula no documento impugnado. (...) (STJ - 

REsp: 1742188 MT 2018/0119933-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, 

Data de Publicação: DJ 10/08/2018)A consumação desse crime, conforme 

relataram os próprios réus foi obstada por circunstâncias alheias à 

vontade deles, visto que não subtraíram os bens porque a polícia chegou 

ao local antes que eles conseguissem entrar na casa.Assim, os réus 

Bruno Vinicius da Silva Correia e Helon Xavier Vieira de Souza devem ser 

condenados pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §4º, incisos I e 

IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP em relação a esse fato.3)Quanto à pratica 

do crime de receptação imputado ao réu Walecio Silva AntunesA 

materialidade desse delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência do 

crime antecedente (fls. fls. 46); auto de apreensão de fls. 47; e pelo 

boletim de ocorrência de fls. 40/45.A autoria imputada ao réu Walecio 

também é inconteste, visto que, além de parte dos bens subtraídos no 

furto ocorrido no dia 27/02/2019 em prejuízo da vítima Kenny Gomes Behar 

ter sido encontrada em poder desse réu, ele mesmo admitiu tê-los 

adquirido do réu Bruno, bem como admitiu que tinha ciência de que se 

tratavam de produtos provenientes de crime. Portanto, o próprio dolo direto 

exigido pelo tipo foi confessado pelo réu, razão pela qual, sem maiores 

delongas, a condenação dele pelo crime previsto pelo artigo 180, caput do 

CP é medida que se impõe.4)Quanto ao crime de posse irregular de 

muniçãoA materialidade desse delito está comprovada pelo auto de 

apreensão de fls. 47; pelo boletim de ocorrência de fls. 40/45; e pelo auto 

do exame de potencialidade lesiva da munição apreendida, que se mostrou 

em condições de uso.A autoria também é inconteste, visto que além de a 

munição ter sido encontrada no guarda-roupa do réu Walécio, ele mesmo 

admitiu que possuía aquela munição. Tenho, contudo, que a conduta do 

agente em relação a esse crime, apesar de formalmente típica, deve ser 

considerada materialmente atípica, à luz do princípio da insignificância, 

consoante a recente jurisprudência dos tribunais superiores, visto que a 

posse de uma única munição desacompanhada da arma de calibre 

correspondente denota a inexpressividade da lesão ao bem jurídico 

tutelado, no caso a incolumidade pública.Nesse sentido:RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE 

USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM 

JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – 

Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de 

uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do 

art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da 

munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade 

material dos fatos. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da 

ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 

(Estatuto do Desarmamento). (STF – HC 134.499/MS. Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski)Isto posto, o réu deve ser absolvido da imputação quanto 

ao crime previsto pelo artigo 12 da Lei 10.826/03.5)Quanto ao crime de 

tráfico de entorpecentesA materialidade desse crime está comprovada 

pelo boletim de ocorrência de fls. 40/45; auto de apreensão de fls. 47; auto 

de constatação provisória de fls. 36; laudo preliminar de fls. 112/113 e 

definitivo de fls. 131/133, todos confirmando que o material apreendido 

apresentava massa bruta de mais 1.820 gramas no total, e resultado 

positivo para maconha.A autoria delitiva é inconteste visto que esse 

entorpecente foi encontrado no guarda-roupa do réu, e ele próprio admitiu 

que o entorpecente lhe pertencia, embora tenha alegado que a destinação 

desse entorpecente não era o comércio ou fornecimento a terceiros, mas 

apenas o seu consumo pessoal.Quanto à adequação típica, observa-se 

que a Defesa sustenta que a conduta praticada pelo acusado melhor se 

amolda ao crime previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, e não ao artigo 

33 da mesma Lei, já que não haveria provas suficientes nos autos de que 

a droga que era mantida em depósito pelo réu era destinada ao 

tráfico.Com efeito, colhe-se dos autos que réu não foi flagrado realizando 

propriamente o comércio de drogas, contudo, isso é de todo 

desnecessário para a configuração do crime de tráfico, desde que outras 

circunstâncias e provas demonstrem a destinação comercial do 

entorpecente. Como se sabe, o artigo 33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo 

múltiplo alternativo, contendo nada menos que 18 verbos nucleares, e 

basta a prática de qualquer um deles, para que o delito de tráfico esteja 

caracterizado. Entre essas condutas estão as de "ter em depósito" e 

“guardar”. De outro giro, essas mesmas condutas também estão 

elencadas entre os verbos do tipo penal previsto pelo artigo 28 da Lei 

11.343/06, que trata do porte ou posse de drogas para o próprio 

consumo.Para diferenciar no caso concreto se tais condutas emolduram 

um ou outro crime é preciso analisar a finalidade do entorpecente que era 

trazido pelo agente. Se a destinação é comercial, tratar-se-á de tráfico; se 

a destinação é o consumo próprio, tratar-se-á de mero uso. E para 

determinar essa destinação, o próprio artigo 28, em seu parágrafo 

segundo aponta alguns critérios a serem analisados: a natureza e 
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quantidade da substância apreendida; o local e as condições em que se 

desenvolveu a ação; às circunstâncias sociais e pessoais; bem como à 

conduta e aos antecedentes do agente. No caso dos autos todas essas 

circunstâncias demonstram indubitavelmente a destinação comercial do 

entorpecente.A própria quantidade de droga apreendida já demonstra 

claramente essa destinação comercial, afinal qualquer usuário ou 

traficante tem total conhecimento que a apreensão de grande quantidade 

de drogas remete ao tráfico, e por isso não compra drogas para consumo 

em grandes quantidades, ainda mais o réu que é reincidente em crime de 

tráfico, e não possui remuneração elevada.Ademais disso, a forma como 

a droga estava condicionada, em seis porções grandes e duas trouxinhas 

pequenas, aliada ao fato de terem sido apreendidos com a droga objetos 

oriundos de furto, evidenciam ainda mais claramente a destinação 

comercial do entorpecente, pois é comum que usuários troquem esses 

bens por drogas, como, inclusive, o corréu Bruno relatou ter feito no caso 

destes autos. Daí, aliás, a grande nocividade social desse crime, pois 

arrasta usuários a praticarem outros crimes para sustentarem o vício em 

drogas.Portanto, todas as circunstâncias da apreensão, somadas à 

expressiva quantidade de drogas apreendidas, não deixam nenhuma 

margem de dúvida de que a destinação da droga apreendida em poder do 

réu Walecio era destinada ao comércio, sendo, portanto, de rigor a sua 

condenação pelo crime previsto pelo artigo 33, caput da Lei 

11.343/06.Passo à dosagem das penas:1)Quanto ao réu Bruno Vinicius 

Silva Correia1.1)Quanto ao crime de furto qualificado consumadoO crime 

previsto pelo artigo 155, §4º, inciso IV, do CP prevê pena de 02 a 08 anos 

de reclusão e multa.A culpabilidade do réu é a normal do tipo infringido, 

não revelando a sua conduta nuances que extrapolem a reprovabilidade já 

contida no tipo qualificado pelo qual ora é condenado.Esse réu é primário e 

não ostenta antecedentes criminais.Nessa esteira, não há nos autos 

elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à 

personalidade ou conduta social.Os motivos do crime são os próprios da 

espécie: a obtenção de lucro fácil.As consequências são as próprias da 

espécie. As circunstâncias do crime são as próprias do tipo.O 

comportamento da vítima, em nada contribuiu para o delito.Assim, 

considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção 

e reprovação do crime, a pena base de 02 (dois) anos de 

reclusão.Incidem as atenuantes da confissão espontânea, visto que o réu 

admitiu a prática delitiva, e da menoridade relativa, visto que esse réu era 

menor de 21 anos na data dos fatos, mas deixo de realizar qualquer 

diminuição à pena, consoante inteligência da Súmula 231, do STJ, posto 

que já fixada no mínimo legalNão há causas especiais de aumento ou de 

diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 02 (dois) 

anos de reclusão, para esse crime.Nos termos do enunciado 33 do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve 

observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de 

dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na 

segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade 

econômica do apenado. Assim, fixo a pena de 10 (dez) dias-multa, no 

valor de em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato cada, por 

não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com 

condenação em valor superior. 1.2)Quanto ao crime de furto duplamente 

qualificado tentado O crime previsto pelo artigo 155, §4º, inciso I, do CP 

prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.A culpabilidade do réu é a 

normal do tipo infringido, não revelando a sua conduta nuances que 

extrapolem a reprovabilidade já contida no tipo qualificado pelo qual ora é 

condenado.Como exposto na dosagem da pena anterior, esse réu é 

primário e não ostenta antecedentes criminais, e não há elementos 

suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à personalidade ou 

conduta social.Os motivos do crime são os próprios da espécie, assim 

como as consequências.Considerando a incidência de duas 

circunstâncias qualificadoras da pena (arrombamento e concurso de 

agentes), é assente o entendimento de que uma delas qualifica o delito, 

aumentando o preceito secundário do tipo, ao passo em que a outra deve 

ser considerada como circunstância judicial negativa na fixação da 

pena-base.O comportamento da vítima, em nada contribuiu para o 

delito.Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente 

à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 

1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o 

tipo, diante do reconhecimento de uma circunstância judicial 

negativa.Quanto à proporcionalidade desse aumento cito:Afixação da 

pena-base está diretamente ligada à valoração da circunstâncias judiciais 

e l e n c a d a s  n o  a r t .  5 9  d o  C ó d i g o  P e n a l .  A i n d a , 

c o n s i d e r a n d o o s i l ê n c i o d o C ó d i g o P e n a l e a 

discricionariedaderelativadojulgador,ajurisprudênciaea doutrinaentenderam 

ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir 

sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do 

tipo penal incriminador. (STJ – HC 266731/MT. Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS. DJe 20/03/2018)Incidem as atenuantes da confissão 

espontânea, visto que o réu admitiu a prática delitiva, e da menoridade 

relativa, visto que esse réu era menor de 21 anos na data dos fatos. 

Diminuo, portanto, a pena em 1/6 (um sexto), em razão da menoridade e 

em 3 (três) meses em 15 (quinze) dias, em razão da confissão, atingindo a 

pena intermediária de 02 (dois) anos de reclusão, deixando de fazer 

redução maior, consoante inteligência da Súmula 231 do STJ.Em relação a 

esse crime, incide a causa especial de diminuição da pena prevista pelo 

artigo 14, II, do CP, que, no caso dos autos, deve incidir na proporção 

máxima de 2/3, visto que o réu sequer conseguiu adentrar no quintal da 

casa da vítima, visto que obstado pela chegada da polícia, atingindo, 

portanto, a pena final e definitiva de 08 (oito) meses de reclusão para 

esse crime. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo 

definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à 

pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de 

acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, fixo a pena de 3 

(três) dias-multa,e o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo 

vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o 

réu possa arcar com condenação em valor superior. 1.3)Do concurso 

entre os crimes Embora os dois crimes praticados por esse réu tenham 

sido praticados com modus operandi semelhante, e com intervalo de tempo 

de 3 dias entre um e outro, a mais recente jurisprudência do STJ está 

fixada no sentido de que, além da semelhança objetiva (modus operandi, 

condições de tempo e lugar), para o reconhecimento da continuidade 

delitiva é necessário haver um elemento subjetivo comum do agente entre 

as condutas, sob pena de o benefício do artigo 71 do CP ser aplicado 

indistintamente para a habitualidade criminosa, agraciando os réus que 

façam do crime um meio de vida.Nesse sentido, cito:Com efeito, de acordo 

com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, 

para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de 

requisitos não apenas de ordem objetiva mesmas condições de tempo, 

lugar e forma de execução como também de ordem subjetiva unidade de 

desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Nesse contexto, esta 

Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, para a 

caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é 

necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de 

ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar 

e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a 

unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos 

delituosos (REsp 1287277/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016). (...)É que o 

instituto da continuidade delitiva visa corrigir distorções na aplicação da 

pena e não favorecer o criminoso habitual. No caso dos autos, vê-se que 

as condutas perpetradas pelo acusado foram praticadas em locais e 

contra vítimas diferentes, tendo o crime subsequente ocorrido só depois 

de completamente encerrada a ação anterior. Não se pode dizer que o 

acusado se valeu das mesmas relações e oportunidades, ou com a 

utilização de situação nascida com a primitiva. Em outras palavras, as 

condutas narradas não surgiram de um mesmo impulso delituoso, não há 

unidade de contexto entre as ações. Ao contrário, conforme descrito na 

denúncia, o réu praticou os dois furtos qualificados em determinado 

espaço de tempo e foi preso em flagrante instantes após tentar praticar 

um terceiro delito, todos contra vítimas diferentes e em locais diversos, 

estando clara a ausência do requisito subjetivo, revelando a obstinação do 

recorrente em atacar o patrimônio alheio, fazendo disso um modo de vida, 

tudo a demonstrar a habitualidade criminosa e não continuidade delitiva. 

Como bem concluiu a Procuradoria de Justiça em parecer, os furtos não 

ocorreram num mesmo contexto fático, pelo contrário, após a prática de 

um furto em um ônibus, Sidney deslocou-se para outro coletivo e praticou 

mais um furto, aliás, num interregno de tempo superior a três (03) horas, 

denotando que procurou fazer do crime um meio de vida, não que o 

segundo fato ocorreu no desdobramento natural do primeiro. (...) não é 

possível enxergar o 2º delito como continuidade do 1º, visto que se está 

diante de mera reiteração criminosa, levada a efeito por sentenciado que 

tem na prática de crimes verdadeiro modus vivendi, circunstância essa 
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completamente incompatível com o instituto da continuidade delitiva. 

(Destaquei). Dessa forma, o sentenciado não faz jus ao benefício que lhe 

foi aplicado, afastando por completo a possibilidade do reconhecimento da 

ficção jurídica do crime continuado. Aplicando-se entendimento diverso, 

estaria o Direito Penal, de forma contraditória, punindo de forma mais 

benigna os profissionais do crime, agentes criminosos de alta 

reprovabilidade social, em oposição à própria essência do instituto em 

análise, que é a de punir de forma mais branda, por meio de unificação 

dos delitos, quando a reiteração for decorrente do aproveitamento de uma 

mesma oportunidade, em que o criminoso age com um grau de 

culpabilidade menos intenso. Destarte, presentes, na hipótese, apenas os 

elementos objetivos, e ausente a unidade de desígnios entre os crimes, 

configuradora do elemento subjetivo, necessário afastar a continuidade 

delitiva, em obediência à jurisprudência desta Corte. (STJ - REsp: 1641274 

DF 2016/0314851-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: 

DJ 20/04/2017)No caso dos autos, a despeito da identidade das 

circunstâncias objetivas, não há qualquer liame entre as duas condutas 

praticadas pelo réu. As vítimas foram diferentes, os locais do crime 

também, os impulsos delitivos do agente foram totalmente distintos, sendo 

que o segundo crime teve início três dias depois do primeiro fato, quando 

já totalmente consumado aquele primeiro fato. Não há qualquer indicativo 

nos autos de que o segundo crime tenha sido uma continuidade do 

primeiro, não tendo surgido em razão deste, ou para assegurar o seu 

sucesso, tratando-se tão somente de uma reiteração criminosa do agente, 

a configurar o concurso material de delitos, conforme prevê o artigo 69 do 

CP.Assim, as penas de ambos os delitos devem ser somadas, atingindo 

portanto, o total de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 

(treze) dias-multa para esse réu.Para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, considerando a quantidade da pena imposta, estabeleço ao 

condenado o REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2.º, 

“c”.Com respaldo no art. 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena 

privativa de liberdade imposta ao réu, por duas restritivas de direitos, uma 

consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade a ser 

indicada em audiência, pelo tempo da condenação, cujas tarefas serão 

distribuídas conforme estabelece o art. 46, §3º do Código Penal, e outra 

consistente na prestação pecuniária correspondente no valor de 02 (dois) 

salários mínimos, à entidade assistencial a ser indicada em audiência pelo 

juízo da execução.Esse réu poderá recorrer em liberdade da presente 

sentença, já que inexistem motivos capazes de ensejar a decretação de 

sua prisão preventiva, notadamente diante da quantidade e natureza da 

pena que ora lhe é imposta.2)Quanto ao réu Helon Xavier Vieira de 

SouzaO crime previsto pelo artigo 155, §4º, inciso I, do CP prevê pena de 

02 a 08 anos de reclusão e multa.A culpabilidade do réu é a normal do tipo 

infringido, não revelando a sua conduta nuances que extrapolem a 

reprovabilidade já contida no tipo qualificado pelo qual ora é 

condenado.Esse réu também é primário e não ostenta antecedentes 

criminais.Não há elementos nos autos quanto à sua personalidade ou 

conduta social.Os motivos do crime são os próprios da espécie, assim 

como as consequências.Considerando a incidência de duas 

circunstâncias qualificadoras da pena (arrombamento e concurso de 

agentes), é assente o entendimento de que uma delas qualifica o delito, 

aumentando o preceito secundário do tipo, ao passo em que a outra deve 

ser considerada como circunstância judicial negativa.O comportamento da 

vítima, em nada contribuiu para o delito.Assim, considerando as modulares 

expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a 

pena base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que 

corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as 

penas máxima e mínima cominadas para o tipo, diante do reconhecimento 

de uma circunstância judicial negativa.Incidem as atenuantes da confissão 

espontânea, visto que o réu admitiu a prática delitiva, e da menoridade 

relativa, visto que esse réu também era menor de 21 anos na data dos 

fatos. Diminuo, portanto, a pena em 1/6 (um sexto), em razão da 

menoridade e em 3 (três) meses em 15 (quinze) dias, em razão da 

confissão, atingindo a pena intermediária de 02 (dois) anos de reclusão, 

deixando de fazer redução maior, consoante inteligência da Súmula 231 

do STJ.Incide, finalmente, a causa especial de diminuição da pena prevista 

pelo artigo 14, II, do CP, que, no caso dos autos, deve incidir na proporção 

máxima de 2/3, visto que o réu sequer conseguiu adentrar no quintal da 

casa da vítima, visto que obstado pela chegada da polícia, atingindo, 

portanto, a pena final e definitiva de 08 (oito) meses de reclusão para 

esse réu. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo 

definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à 

pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de 

acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, fixo a pena de 3 

(três) dias-multa, e o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo 

vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o 

réu possa arcar com condenação em valor superior. Com respaldo no art. 

44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade 

imposta ao réu, por uma restritiva de direitos, consistente na prestação 

pecuniária correspondente no valor de 01 (um) salário mínimo, à entidade 

assistencial a ser indicada em audiência pelo juízo da execução.Esse réu 

poderá recorrer em liberdade da presente sentença, já que inexistem 

motivos capazes de ensejar a decretação de sua prisão preventiva, 

notadamente diante da pena que ora lhe é imposta.3)Quanto ao réu 

Walécio Silva Antunes3.1) Quanto ao crime de receptaçãoO crime previsto 

pelo artigo 180, caput, do Código Penal prevê pena de reclusão de 01 (um) 

a 04 (anos) anos e multa. Analisando as circunstâncias judiciais descritas 

no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do agente 

excede ao usual do tipo, visto que, segundo o corréu Bruno, o acusado 

receptou os aparelhos furtados na sua prática comercial espúria de 

entorpecentes, trocando os aparelhos por drogas, o que certamente 

aumenta a reprovabilidade da sua conduta para além daquela que é 

inerente ao tipo. Pode-se observar pelas certidões de antecedentes 

criminais constantes nos autos, que o réu é reincidente, visto que ao 

tempo da ação o réu contava com sentença condenatória transitada em 

julgado desde 26/08/2015, pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos 

autos 73824 desta Comarca, o que será considerado na fase apropriada 

da dosimetria como circunstância agravante, e, não havendo outras 

condenações transitadas em julgado contra o réu, não há que se falar em 

maus antecedentes criminais, consoante disposição da Súmula 444 do 

STJ.Sem dados quanto à personalidade ou conduta social do acusado.Os 

motivos do crime são os próprios da espécie, não havendo 

consequências ou circunstâncias particularmente graves que possam 

influir na fixação da pena, exceto por aquela já considerada para elevar a 

culpabilidade do agente.O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o delito.Assim, considerando as modulares expostas, tenho como 

suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 01 (um) 

ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à 

pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e 

mínima cominadas ao tipo, para cada uma das circunstâncias judiciais 

consideradas negativas, no caso apenas a culpabilidade. Como exposto, 

incide a agravante da reincidência, mas também a atenuante da confissão 

espontânea, visto que o réu admitiu a autoria desse crime em juízo. 

Seguindo a jurisprudência pacífica do STJ, compenso mútua e 

equivalentemente a agravante e a atenuante reconhecidas, mantendo, 

portanto, inalterada a pena.Finalmente, ausentes causas especiais de 

aumento ou de diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 01 

(um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para esse 

crime. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo 

definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à 

pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de 

acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, aplico ao réu 53 

(cinquenta três) dias-multa, que, matematicamente corresponde à 

proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos 

limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas 

mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer 

crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, 

Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - 

Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316): Fixo o valor do dia-multa em 1/30 

avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos 

autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor 

superior. 3.2) Quanto ao crime de tráficoO crime previsto pelo artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 

(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e 

quinhentos) dias multa. Analisando as circunstâncias judiciais descritas no 

art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a 

culpabilidade é a normal do tipo, não revelando a sua conduta qualquer 

aspecto que evidencie reprovabilidade além daquela já encerrada pelo tipo 

penal no qual está incurso.Como exposto o réu é reincidente, o que será 

considerado na fase apropriada da dosimetria, e não ostenta outros 

antecedentes. Sem elementos quanto à personalidade ou conduta social 

do acusado já que, embora responda a diversos processos criminais, 
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apenas aqueles que contem com sentença condenatória transitada em 

julgado podem influir na aplicação da pena, consoante disposição da 

Súmula 444 do STJ.Os motivos do crime são os próprios da espécie, não 

havendo consequências particularmente graves que possam influir na 

fixação da pena.As consequências do delito são as próprias da espécie e 

as circunstâncias não guardem especificidades capazes de influir na 

aplicação da penaA capacidade econômica do acusado não é ostensiva. 

A natureza da substância guardada pelo réu era maconha, de menor 

poder de adicção, mas a quantidade vultosa, quase dois quilos, devendo 

influir negativamente na aplicação da pena.Assim, considerando as 

modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do 

delito a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão.Conforme exposto na 

dosagem da pena anterior, incide a agravante da reincidência e em razão 

dela, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária 

07 (sete) anos de reclusão.Quanto a esse crime não há atenuantes. 

Inteligência da Súmula 630 do STJ.Finalmente, não incidem causas 

especiais de aumento ou diminuição da pena, notadamente aquela prevista 

pelo §4º do artigo 33, visto que o réu é reincidente.Sendo assim, converto 

em definitiva para esse crime a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 

(setecentos) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, por não haver 

nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras 

para arcar com valor maior. 3.3) Quanto ao concurso entre os crimesEntre 

os crimes praticados por esse réu opera-se o concurso material, visto que 

tratam-se de delitos de natureza distintas, praticados por meio de ações 

autônomas, razão pela qual, as penas de ambos, nos termos do artigo 69 

do CP, devem ser somadas, resultando no total de 08 (oito) anos, 04 

(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 753 (setecentos e 

cinquenta e três) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para esse réu.Para o 

início do cumprimento da pena, considerando a quantidade da pena 

imposta e a reincidência, estabeleço ao condenado o regime inicial 

FECHADO .O tempo que o acusado ficou preso cautelarmente não 

autoriza qualquer alteração do regime de pena imposto, consoante 

determina o artigo 387,§2º do CPP, sem prejuízo do reconhecimento da 

detração pelo Juízo da Execução.Inviável a substituição da pena por 

restritiva de direitos ou o sursis, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais.Esse réu não poderá recorrer em liberdade desta 

sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram 

a decretação de sua prisão preventiva, agora ainda mais reforçados, 

diante da condenação em primeira instância.Isento todos os réus do 

pagamento das custas e despesas processuais, já que defendidos pela 

Defensoria Pública, presumindo-se suas hipossuf iciências 

economicas.DISPOSITIVOPor todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para:1)CONDENAR o réu BRUNO VINICIUS 

SILVA CORREIA à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 

em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 

uma consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade a 

ser indicada em audiência, pelo tempo da condenação, cujas tarefas 

serão distribuídas conforme estabelece o art. 46, §3º do Código Penal, e 

outra consistente na prestação pecuniária correspondente ao valor de 02 

(dois) salários mínimos, à entidade assistencial a ser indicada em 

audiência pelo juízo da execução, e ainda à pena de 13 (treze) dias-multa, 

calculados à proporção de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente 

na época dos fatos, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 155, 

§4º, inciso IV e 155,§4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, II, na forma do artigo 69, 

todos do Código Penal;2)CONDENAR o réu HELON XAVIER VIEIRA DE 

SOUZA à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, 

substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação 

pecuniária correspondente ao valor de 01 (um) salário mínimo, à entidade 

assistencial a ser indicada em audiência pelo juízo da execução, e ainda à 

pena de 03 (três) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta) 

avos do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime 

previsto pelo artigo 155,§4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, II, do Código 

Penal;3)CONDENAR o réu WALECIO SILVA ANTUNES à pena de 08 (oito) 

anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial 

fechado, e 753 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa calculados à 

proporção de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente na época dos 

fatos, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 180, caput do CP, e 

art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código 

Penal;4)ABSOLVER, com esteio no artigo 386, III, do CPP, o réu WALECIO 

SILVA ANTUNES da acusação quanto à prática do crime previsto pelo 

artigo 12 da Lei 10.826/03;5)CONCEDER aos réus BRUNO VINICIUS SILVA 

CORREIA e HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA o direito de recorrer em 

liberdade desta sentença, ao menos até o esgotamento dos recursos em 

segunda instância.6)NEGAR ao réu WALÉCIO SILVA ANTUNES o direito 

de recorrer em liberdade desta sentença, mantendo-o na prisão em que se 

encontra.Quanto aos bens apreendidos, determino a destruição do 

entorpecente e o perdimento da munição, determinando que seja 

encaminhada ao Comando do Exército para destruição ou doação. 

Determino também a destruição da navalha e da talhadeira, devendo os 

celulares, a motocicleta e a corrente serem restituídas aos proprietários, 

mediante comprovação da propriedade por meio de notas fiscais e do 

CRLV quanto ao veículo, já que não há provas de sejam produto ou 

instrumentos do crime.Nos termos do Manual de Bens Apreendidos do 

CNJ, intimem-se os réus para retirar os bens apreendidos, cuja restituição 

ora foi deferida, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua intimação 

quanto à presente sentença.Caso os réus não apresentem documentação 

a comprovar a propriedade dos bens, eles deverão aguardar em depósito, 

conforme orientação do referido manual, o prazo de 90 (noventa) dias a 

contar do trânsito em julgado desta sentença, e caso ninguém compareça 

para comprovar a propriedade deles, serão encaminhados à destruição ou 

doação.P.R.I.C.Caso haja recurso interposto pelo réu Walecio, expeça-se 

guia de execução provisória a ser juntada ao executivo de pena já 

existente contra esse réu.Após o trânsito em julgado, ou encerrados os 

recursos em segunda instância, expeçam-se as guias definitivas ou 

provisórias conforme o caso, e formem-se os executivos de penas dos 

réus Bruno e Helon.Com o efetivo trânsito em julgado, lancem-se os nomes 

dos réus no rol dos culpados (art. 5º, LVII, da Constituição da República), 

e procedam-se às comunicações de estilo, inclusive à Justiça Eleitoral, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).Após, arquive-se.Nova Mutum, 25 de 

outubro de 2018. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joemir Boabaid de Brito, 

digitei.

Nova Mutum, 20 de março de 2020

Joemir Boabaid de Brito Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Nova Xavantina

Portaria

PORTARIA Nº 02/2020-GAB

O Juiz de Direito RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Titular da 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina-MT, uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249/2020, de 18 de 

março de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 1ª 

Vara da Comarca de Nova Xavantina, serão realizados preferencialmente 

p o r  e - m a i l ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o :  H Y P E R L I N K 

"mailto:fernanda.hilariao@tjmt.jus.br" fernanda.hilariao@tjmt.jus.br, ou, 

subsidiariamente, através da ferramenta tecnológica “WhatsApp”.

Art. 2º . Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone (66) 99215-0225, para 

regular atendimento.

Art. 3º. São condições para a realização do atendimento por e-mail ou 

WhatsApp:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado, membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos 

deverão se identificar no início do corpo do e-mail ou mensagem de texto 

pelo WhatsApp, bem como informar o número do processo para qual 

pretendem atendimento no campo Assunto.

III – Não serão aceitos/abertos/lidos e-mails ou mensagens de WhatsApp 

que contenham anexos, bem como enviados em duplicidade.

Art. 3º Os atendimentos das solicitações ocorrerão em todos os dias 

úteis, durante todos os dias de expediente forense ordinário.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todos os pedidos recebidos.

Art. 4°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.
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Art. 5° Esta portaria entra em vigor 20/03/2020.

Nova Xavantina/MT, 20 de Março de 2020.

(documento assinado digitalmente)

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-66.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIVONE LUCIANA NEVES (EXECUTADO)

SILVANE CARLINDA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000151-66.2019.8.11.0012 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU REQUERIDO: MAXIVONE LUCIANA NEVES e outros Vistos. A 

fim de suprir a omissão apontada na petição retro e viabilizar o regular 

prosseguimento do feito, promovo, nesta oportunidade, a juntada aos 

autos do respectivo protocolo de bloqueio (BacenJud). Intimem-se, 

renovando-se o prazo para manifestação das partes. Às providências. 

Noxa Xavantina/MT, 20 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000999-53.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO CASSIMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000999-53.2019.8.11.0012 REQUERENTE: CARLOS ANTONIO 

CASSIMIRO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS e outros Vistos. Cuidam os autos de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pleito de concessão de Pensão por Morte (rural), 

ajuizada por CARLOS ANTONIO CASSIMIRO em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da 

gratuidade de justiça e indeferido o pleito de tutela antecipada. Conforme 

se infere do encarte processual, o procedimento seguiu seu curso 

regular, tendo sido respeitados os princípio do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa. Apresentada a contestação, a parte autora 

fora devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar impugnação. Os autos vieram-me conclusos para saneamento. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação, caso 

requeriam a produção de prova oral mediante audiência de instrução e 

julgamento. Noxa Xavantina/MT, 20 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000710-23.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000710-23.2019.8.11.0012 REQUERENTE: DORACI DE OLIVEIRA SOUZA 

REQUERIDO: INSS e outros Vistos. TRATA-SE de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE (rural), ajuizada por DORACI DE OLIVEIRA 

SOUZA em face de INSS e outros, todos devidamente qualificados nos 

autos. Deferido os pedidos de gratuidade de justiça, bem como concedido 

o pedido de tutela de urgência ora pleiteado. Conforme se infere do 

encarte processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, 

os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o 

feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a existência do preenchimento dos 

requisitos do benefício previdenciário pleiteado. Intime-se a parte autora 

para que informe no prazo de 10 (dez) dias acerca da implantação do 

benefício. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), 

bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas que 

deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação, caso requeriam a produção de prova oral mediante audiência de 

instrução e julgamento. Noxa Xavantina/MT, 20 de março de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 31-03-2020 às 09h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-96.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 507 de 764



SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 31-03-2020 às 10h: 00min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-81.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as medidas de prevenção ao 

contágio pelo coronavírus, instituída pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 

de março de 2020, em seu Art. 2º, § 4º, procedo com o cancelamento da 

audiência conciliatória designada para o dia 07-04-2020 às 13h: 40min, 

ficando as partes devidamente intimadas de que tão logo o expediente 

volte ao normal, será designada nova data com a maior brevidade 

possível. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de março 

de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29687 Nr: 182-55.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIR FRANCISCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CELESTINO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 C E R T I D Ã O

 Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos 

seguintes termos:

 Tendo em vista que o pedido realizado pela parte executada (fl. 78) foi 

devidamente cumprido através do ofício expedido (fl. 79), através do 

sistema malote digital, ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, 

expeço intimação para conhecimento do requerente, ficando ciente que os 

autos aguardarão prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-22.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCOS MARTINS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000249-22.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ADRIANO MARCOS MARTINS 

LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da petição de id. 

26719283, requerendo o que de direito, sob pena de seu silêncio ser 

entendido como anuência tácita com a consequente extinção do feito. 

Cumpre-se. Nova Xavantina – MT, 18 de março de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 08/2020-CA completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001208-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS BENITES MENDONCA OAB - MS15976 

(ADVOGADO(A))

MATILDE DUARTE GONCALVES OAB - MS12174-A (ADVOGADO(A))

EZIO PEDRO FULAN OAB - GO26966 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH PISTORI FERREIRA (REQUERIDO)

EUFRASIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 41/2016-CGJ art. 701, inc. XVII. Impulsiono estes autos com 

a finalidade de que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça ID.26161412.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000473-53.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIRLETE MARQUES DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do Despacho de ID 

30092437. Paranatinga, 20 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000562-76.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUMIR JOSE CENEDESE (REQUERIDO)

ADENILSE APARECIDA CENEDESE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000562-76.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: FIAGRIL REQUERIDO: CLAUMIR JOSE CENEDESE, 

ADENILSE APARECIDA CENEDESE Vistos etc. Claumir Jose Cenedese 

peticiona nos autos pugnando pela suspensão do cumprimento do 

mandado de arresto e remoção de grãos expedido pelo Juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT fundamentando seu intento 

nas disposições da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na Resolução n. 

313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. Pois bem, 

como já explanado no despacho de ID. 30490657, não cabe à este Juízo a 

análise de tal pleito, devendo o mesmo ser apresentado ao Juízo 

deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000012-81.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIOLGA PIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 29955969. Paranatinga, 20 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI BALTAZAR LANGER (REU)

GENI LANGER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 29983171. Paranatinga, 20 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001325-14.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU RIPPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 20 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 453 Nr: 923-53.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides José Tamiozzo, Leopoldo Tamiozzo, 

Enoque Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altivâni Ramos Lacerda - 

OAB:1090-A, Dennis Machado da Silveira - OAB:5752/MT, FABIULA 

MULLER KOENIG - OAB:22819/PR, Laercio Faeda - OAB:3589-B/MT, 

Rodrigo C. Michiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:7222-B

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito.

Após a extração de cópias, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73407 Nr: 2940-61.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:19307/O

 Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do acusado e, em consequência, indefiro o pedido de 

revogação ora formulado.Quanto a oitiva das testemunhas constantes na 

fl 341, verso, nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, e n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o 

cancelamento dos atos que já foram designados durante o período 

determinado nas Portarias citadas e a suspensão na designação de 

audiências até que a situação se normalize.A audiência será 

reagendada/designada tão logo a situação da Saúde Pública permita e de 

acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência 

de agendamento aos atos que foram cancelados nestes 

termos.Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77476 Nr: 1028-92.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroth Hugueney Irigaray, Terra 

Viva Comércio e Representações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Guilherme Fernandes Gardelin - OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de devolução da missiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 52292 Nr: 1494-28.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Ribeiro da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.A. da Silva CIA LTDA - ME, Wilson 

Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consigno que a restrição de circulação dos veículos formulado na petição 
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de fls. 76 já foi realizada, conforme se evola do extrato de fl. 66.

Indefiro o pedido para que seja oficiado as entidades policiais, eis que o 

fato de estar constando a restrição de circulação no sistema já autoriza a 

apreensão do veículo.

No que tange ao pedido de inclusão do nome da executada no cadastro 

dos inadimplentes defiro.

Para tanto, oficie-se ao SERASA para que proceda com a inclusão do 

nome da parte executada W. A. da Silva Cia Ltda - ME no Sistema de 

Proteção ao Crédito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9142 Nr: 196-50.2003.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Jair Custódio Vieira, Ademir Augusto Santana 

Vieira, Tania Maria Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Espólio de Edinaldo Pedro 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, José 

Antônio Armoa - OAB:10.372/B, Maria Leda Cruz Santos e Silva - 

OAB:95723-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Mauro 

Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Visto.

Compulsando os autos verifico que foi feito acordo entre as partes fls. 

2024/2026 e que este acordo não vem sendo cumprido por Hélio Silva 

Parente, assim entendo que as partes devem buscar seus direitos através 

da ação cabível.

Outrossim, a Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, havendo pedido de execução judicial a parte interessada deverá 

distribuir o processo diretamente no PJe, devendo fotocopiar as peças 

necessárias para o cumprimento de sentença e juntá-las ao processo 

eletrônico.

Decorrido o prazo para recurso, proceda-se ao arquivamento deste feito, 

com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-55.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODILIA DIAS MARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000544-55.2020.8.11.0044. 

AUTOR(A): MARIA ODILIA DIAS MARIN REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, c/c NULIDADE DE 

DÉBITO CUMLADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, movida por 

MARIA ODILIA DIAS MARIM, contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, extrai-se, que o valor 

montante da causa pretendida pelo autor não excede a 40 (quarenta) 

vezes o salário o mínimo vigente, enquadrando-se nos requisitos 

necessários para sua distribuição, processamento e julgamento no 

Juizado Especial Civil conforme dispõe o inciso I do artigo 3º da Lei 

9.099/1995. Além do mais a autora endereçou a presente ao Juizado 

Especial Cível da Comarca de Paranatinga/MT (ID. 30321751). Ante o 

exposto, DECLINO À COMPETÊNCIA para o Juizado Especial desta 

Comarca, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida 

remessa à redistribuição, com nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000554-02.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

ROMILDA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 013.254.101-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000554-02.2020.8.11.0044. 

REPRESENTANTE: ROMILDA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, do CPC. Analisando o pedido inicial, destaco que o art. 1.177 do CPC, 

que trata da curatela dos interditos, estabelece: “A interdição pode ser 

promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente 

próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” No presente caso, a 

requerente se trata de mãe do requerido, sendo, portanto, legítima para o 

pedido. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, friso que o Código de 

Processo Civil assim prevê: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consta, desse 

modo, a necessidade de evidenciarem-se dois requisitos (elementos que 

indiquem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo). Denota-se que o requerido é acometido de 

Esquizofrenia e, consoante relatório psicopedagógico, “leitura e produção 

escrita ABAIXO DO NORMAL,esperado para sua idade 

cronológica,.devido confusão mental e hipótese de ESQUISOFRENIA.COM 

NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS,devido ao 

DISTÚRBIO COMPORTAMENTAL SEVERO.”. Vislumbro daí, o elemento da 

probabilidade do direito. Consigno, ademais, que sendo o o Sr. Ronaldo 

totalmente dependente, deve ser-lhe nomeado representante por meio de 

curadoria, ainda que provisória, a fim de garantir-lhe assistência 

necessária enquanto o processo de interdição não é julgado 

definitivamente. Anoto que em razão do estado de saúde de Ronaldo, o 

mesmo necessita de auxílio previdenciário (ID 30366161), sendo razoável 

a concessão da tutela de urgência. Assim, ainda que em sede de 
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cognição sumária dos autos, entendo que restaram evidenciados 

elementos que indiquem a probabilidade do direito da autora e o risco ao 

resultado útil do processo. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência e 

nomeio a requerente a curadora provisória de seu filho, ora requerido, Sr. 

Ronaldo Rodrigues de Oliveira. Ante a excepcionalidade da situação, 

serve a presente como TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA. Determino a 

realização de estudo psicossocial junto ao interditando, na residência da 

autora, fixando prazo de 20 (vinte) dias para juntada do relatório, devendo 

os trabalhos serem iniciados SOMENTE APÓS O RETORNO DAS 

ATIVIDADES FORENSES HABITUAIS. Deixo de designar audiência de 

entrevista ante o teor das Portarias-Conjuntas n. 247 e 249, oriundas do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Dê-se vista ao 

Ministério Público. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia da 

presente como mandado. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001446-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LUIZ LAUERMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se do laudo aportado no presente feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001446-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LUIZ LAUERMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELI MORIM PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000574-90.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINA MATIAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000576-60.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Ainda, por constar na 

procuração apenas a assinatura do primeiro nome do autor, determino que 

ela seja retificada. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-30.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000582-67.2020.8.11.0044

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 511 de 764



Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIL GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-89.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Consigno que a declaração de hipossuficiência e a 

apresentação de CTPS são insuficientes para tanto. A parte deve 

comprovar documentalmente que o pagamento das custas processuais 

coloca em risco sua subsistência e a de sua família. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-28.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000605-13.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CORDEIRO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001272-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ANGELE GALAN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001283-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ANGELE GALAN (REQUERIDO)

PASTOFORT SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001322-59.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR BELMIRO BEE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001346-87.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FERREIRA DELMONDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14231 Nr: 674-87.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Roque Rippel, Iria Catarina Rippel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2492

 Visto.

Chamo o feito à ordem para revogar o despacho de fl. 198, eis que a 

divergência apontada pelo advogado refere-se ao processo de código 

14258 (fl. 195) e não a estes autos.

No presente feito, o advogado da parte autora foi intimado para apresentar 

cópia integral dos autos ao cartório de registro de imóveis, conforme 

solicitado à fl. 184, momento em que alegou que o cartório extrajudicial 

estabelece obstáculos para cumprir as sentenças judiciais de usucapião e 

requer que a tabeliã seja intimada para cumprir a decisão e caso entenda 

que esteja faltando algum documento, seja solicitado via malote, de forma 

específica.

Por fim, o patrono da parte autora requer que seja intimado a parte autora 

para apresentar os documentos ao cartório.

Indefiro o pedido para que a parte autora seja intimada pessoalmente, 

cabe ao advogado comunicar o seu cliente para tomar as diligências 

cabíveis, da mesma forma não vejo que o cartório esteja colocando 

obstáculos no cumprimento das decisões, até porque é de praxe a 

solicitação de cópia integral dos autos na ação de usucapião.

Decorrido o prazo, remeta-se os autos ao arquivo, podendo ser 

desarquivado qualquer momento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82849 Nr: 3717-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farid Jorge Resegue, Marina Farah Resegue, 

José de Oliveira, Rosa Fazio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3717-12.2017.811.0044 (Código 82849)

 VISTO,

Considerando que os requeridos ainda não foram intimados, bem como, o 

autor informou os endereços atualizados dos requeridos, defiro o pedido 

de citação nos endereços atualizados às fls. 251/255.

 Ainda, defiro a dilação do prazo de 180 dias para a União manifestar 

eventual interesse na presente ação, decorrido o prazo sem 

manifestação, encaminhe os autos à União.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80605 Nr: 2923-88.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sudário Lopes, Jean Carlos Lopes Lino, Maria José 

Alves Lopes, Célia Chaga da Silva Lino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estancia Barreiro Ltda, Luiz Antônio Greco, 

Nadir Borges Greco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Emerson Alves de Freitas - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Rocha Ventureli - 

OAB:84209, José Diogo Bastos Neto - OAB:84209, LEONARDO 

GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:194553

 – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕESDesse modo, intime-se a parte requerente 

para, nos termos do artigo 321 e artigo 292, do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze dias), e atribuir à causa o valor 

da propriedade objeto do litigio, sob pena de extinção do processo, bem 

como, comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 30 
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(trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do artigo 456 da C.N.G.C., verbis:Art. 456. A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível.§ 1º Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. (...) § 3 º O prazo a que alude o § 

1º será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio 

do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. Proceda-se o 

desentranhamento do ofício de fl. 1901 e junte-se nos autos de Código 

61496.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 

13 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59364 Nr: 224-95.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirce Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Possato, Leonora Vidoti Possato, 

Roberto Possato, Isabel Cristina Possato Bertolino, Valdir Antonio 

Bertolino, Vilma Baqueti Possato, Agropecuária Vale do Trevo Limitada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 107, com urgências, eis que 

trata-se de processo incluso no META 2.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59967 Nr: 502-96.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Primo Zampieri, Arnaldo Zampieri Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebanho Sociedade Agro Pastoril de Regente 

Feijó L, Alci Lucio Rotta, Zenaide Veronez Sabaini, Neuza Maria Rotta, 

Marcos Roberto Sabaini, Marcio Andrey Sabaini, Benedita Barbosa 

Segate, Marques Antunes Segate, Priscila Olimpio Reis, Marcelo Sabaini, 

Daniel Alexandre Olimpio Reis, Almir Heitor Duarte, Marileusa Melo da Silva 

Duarte, Nelson Heitor Machado, Flávio Segate, Janete Oliva Segate, 

Waldemar Quintero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Lindomar Rosa - 

OAB:9876/MT, Leonardo Zanella Bonetti - OAB:59172/RS, MOGLY 

ADAS COSTA - OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito à 

parte autora para cientificá-lo que as cartas precatórias foram expedidas 

e, conforme peticionado, as CPs das Comarcas de Regente Feijó-SP e São 

Berto-SP, estão aguardando retirada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62728 Nr: 1774-28.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Vilson Pires, 

Câmara Municipal de Paranatinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944/MT, Thainá Loula - 

OAB:24728/O/MT

 Código n. ___________.

 DESPACHO

 Vistos.

Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 

249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos 

atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize.

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

 Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66276 Nr: 106-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D'Marcus Hotel Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Engetuc, Matrinchã Transmissora de 

Energia (TP Norte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Andrey Lessa - 

OAB:17184, Janice Terezinha Andrade da Silva - OAB:18.192/MT, 

Jóse Scalfone Neto - OAB:73.153/RJ, Luiz Carlos Ehret Garcia - 

OAB:16394, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371, Sérgio Fernando 

Melo Joviniano Gonçalves - OAB:154.003/RJ

 Código n. ___________.

 DESPACHO

 Vistos.

Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 

249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos 

atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize.

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

 Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68385 Nr: 1000-61.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Jose de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janice Terezinha Andrade da 

Silva - OAB:18192-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono 

da parte Autora para no prazo de 5 dias, juntar nos autos Procuração com 

poderes para receber os valores depositados nestes autos em nome da 

Autora.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72070 Nr: 2465-08.2016.811.0044

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroposto Comércio e Transporte de Combustível LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Agro Industrial Entre 

Rios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - OAB:12744, Ludmila Almeida Pereira de Sena - 

OAB:12.067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marcos Antônio Almeida Ribeiro - OAB:5.308-A

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72199 Nr: 2514-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76067 Nr: 374-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katrine Moraes Pereira, Carlito José Pereira, Divina 

Moraes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Manegotto, Pedro Dalla Nora, Claudio 

Tamiotto, Dionesio Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do retorno da Carta 

Precatória de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80069 Nr: 2232-74.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Luis Miezerski, Elizandra Maria Zys 

Miezerski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, José Ercílio de Oliveira - 

OAB:9.977-A/MT, Marcos Vinicius de Oliveira Maciel - 

OAB:351233/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte exequente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da penhora negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84116 Nr: 4312-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osório de Almeida Nascimento Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Código n. ___________.

 DESPACHO

 Vistos.

Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 

249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos 

atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize.

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

 Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87383 Nr: 1133-35.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eveline Lara Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Varejo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Mauricio Marques Domingues - 

OAB:175.513/SP

 Código 87383.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

débito ajuizado por Eveline Lara Oliveira Reis em face de Via Varejo S.A, 

todos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda.

 O acordo foi homologado, conforme fl. 120.

Ademais as partes entabularam o aditamento do acordo e requer, pois, a 

homologação do termo aditivo.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem, no entanto 

deixaram de assinar o termo de aditamento, ficando pendente a assinatura 

do advogado do requerido, uma vez que o advogado da requerente 

assinou eletronicamente.

 Posto isso, indefiro o pedido de homologação do aditamento do acordo.

Intimem-se as partes para que em 15 dias apresente o termo devidamente 

assinado pelos advogados constituídos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 515 de 764



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87858 Nr: 1390-60.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Garcia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que sejam intimadas as partes para especificar as provas 

que pretendem apresentar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76052 Nr: 364-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICB, TSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76052.

VISTO,

Defiro o pedido de fl. 21/22.

Intime-se pessoalmente o executado nos termos da decisão de fl. 12, para 

em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, no valor de 

R$ 590,63 (quinhentos e noventa reais e sessenta e três centavos ) 

conforme calculo atualizado de fl. 22,

 Procedida à intimação do executado, cumpra-se integralmente a decisão 

de fl. 12.

Em sendo negativa a intimação do executado, intime-se a exequente para 

que requeria o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101833 Nr: 2572-47.2019.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Siqueira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilde Minikoski Carvalho, Antonio José Cruz 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2572-47.2019.811.0044 (Código 101833)

SENTENÇA

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de cumprimento provisório de sentença 

movida por José Carlos Siqueira de Carvalho em face de Evanilde Minikoski 

Carvalho e Antônio José Cruz Carvalho, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Em síntese, determinada a intimação da parte exequente para atribuir valor 

da causa, bem como comprovar o recolhimento das custas processuais, 

esta permaneceu inerte.

É a síntese do necessário.

Conforme certificado pela secretaria, a parte autora devidamente intimada 

não manifestou-se nos autos, para promover a emenda à inicial.

O artigo 321, do Código de Processo Civil é determinante em estabelecer 

que:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”.

Diante do exposto, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo 

único, ambos do mesmo Códex Legal.

 Sem custas e honorários advocatícios, nos termos jurisprudenciais .

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com 

observação das formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63028 Nr: 1874-80.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joice Ricardo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código 63028.

VISTO,

 Conforme determinado à fl. 179, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça para exame dos recursos, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64426 Nr: 2543-36.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F VIEIRA FILHO ME, Luiz Francisco Vieira 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 Código 64426.

VISTO,

Tendo em vista que a exequente não juntou nos autos nenhuma 

comprovação de que exauriu todos os esforços no sentido de informar 

bens do requerido, indefiro por hora os pedidos de fls. 106/108, pelos 

próprios fundamentos da decisão retro.

 Por outro lado, INTIME-SE à exequente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57570 Nr: 2813-94.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, José Domingos Ferreira Vilasboa - OAB:40.676/GO, 

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - OAB:23036/O

 Código: 57570.
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VISTO,

 Trata-se de ação penal.

Tendo em vista que até a presente data não fora devolvido o mandado de 

intimação expedido à fl. 386, bem como a denunciada apresentou novo 

endereço, determino à secretaria que recolha o mandado expedido à fl. 

386 e expeça-se novo mandado de intimação para o endereço informado 

à fl. 387, nos termos da decisão de fl. 385.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50374 Nr: 1889-54.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Truck's Renovadora de Pneus Ltda, Ricardo 

Alessandro Lorenset

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE ROBERTO BUZETI - 

OAB:10039/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1889-54.2012.811.0044 (Código 50374)

VISTO,

À secretaria para que reitere o ofício expedido à fl. 105, solicitando seu 

cumprimento ao Departamento Auxiliar da Presidência.

Após, cumpra-se integralmente as determinações de fls. 104.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50855 Nr: 18-52.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50855.

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 203/209

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 52302 Nr: 1505-57.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Siqueira da Silva, Hugo Morbeck Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555A, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Processo nº 1505-57.2013.811.0044 Código: 52302.

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de execução de Titulo Extrajudicial 

apresentado pelo Banco do Brasil S/A em face de Alberto Siqueira da 

Silva e Hugo Morbeck Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se que foram depositados nos autos pelo executado os valores 

referentes à execução, conforme seus cálculos (fls. 125/128).

Às fls. 145 a parte exequente se manifesta informando a concordância 

com os valores depositados, bem como requerendo a expedição de 

alvará.

 Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

Extrai-se da manifestação do executado informando o pagamento integral 

da dívida exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo extinta a presente Execução de Titulo Extrajudicial, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas a cargo do executado.

 Expeça-se alvará de levantamento na forma pleiteada às fls. 145..

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas anotações e 

baixas regulares.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24163 Nr: 193-85.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amir Eliceu Zemolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dow Agrosciences Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640/MS, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134

 Código 24163.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Cumprimento de sentença intentado por 

Dow Agrosciences Industrial Ltda contra Amir Aliceu Zemolin.

Às fls. 735 o exequente pleiteia pela realização de busca das três ultimas 

declarações de impostos de renda do executado via sistema InfoJud.

 Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma informação 

pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud fls.729/731. Deste modo somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, 

tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá 

a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta 

forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas 

privadas ou demais órgãos necessário.

Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema InfoJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.
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 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24522 Nr: 555-87.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 555-87.2009.811.0044 (Código 24522)

VISTO,

À secretaria para que reitere o ofício expedido à fl. 230, encaminhando os 

documentos necessários para elaboração do referido calculo e solicitando 

seu cumprimento ao Departamento Auxiliar da Presidência.

Após, cumpra-se integralmente as determinações de fls. 229.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27408 Nr: 398-80.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ironaldo Barbosa Fernandes, Celino Gonçalves 

de Oliveira, Homero Maurílio de Paula, Kleidiomar Vaz de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 Código: 27408.

VISTO,

 Trata-se de ação penal.

Intimem-se os denunciados Ironaldo Barbosa Fernandes e Kleidiomar Vaz 

de Siqueira por meio de seus advogados constituídos, caso o tenham, da 

sentença extintiva de fl. 309.

Com o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27825 Nr: 819-70.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Paes Gouveia, Espólio de Arnaldo Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergílio de Witt, Tereza Lourdes Garcia Xavier, 

Cristovão Pedriel da Paixão, Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3948/MT, BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO - OAB:OAB/MT 13035, 

José Ricardo Costa Marques Corbelino - OAB:5486, NELSON 

BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT, Romulo Oliveira Corbelino - 

OAB:19.007/E, VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21286/O

 Código 27825

VISTO,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 321, do Código de Processo Civil, emendar a inicial, a fim de juntar o 

termo de compromisso de inventariante, sob pena de extinção.

Certifique-se se o requerido Antonio Francisco de Carvalho apresentou 

contestação nos autos.

 Expeça-se o alvará conforme requerido à fl. 216/217, com urgência.

Regularizada a representação da parte autora, abra-se vistas ao 

Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30222 Nr: 661-78.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bellman Nutrição Animal Ltda, Ranieri Silva Torsinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Carlos Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Ferreira 

Vicente - OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30222.

VISTO,

Defiro parcialmente o pedido de fl.119.

Desta feita, intime-se a parte executada no endereço de sua citação, por 

meio de Carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito ou informe o atual endereço de seus bens.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do executado, intime-se o 

exequente para que em 15(quinze) dias, apresente o calculo atualizado do 

débito como determinado à fl. 109, sob pena de indeferimento de pedidos 

posteriores.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30563 Nr: 1002-07.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Processo nº 1002-07.2011.811.0044 (Código 30563)

VISTO,

Intime-se o exequente para que providencie o pagamento das custas 

diligenciais, para que seja realizada avaliação do imóvel.

Feito isto, expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados.

Com a entrega da avaliação dos imóveis pelo Srº Oficial de Justiça, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 12 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32690 Nr: 930-83.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arizona José Signor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Henrique Oliveira Vianna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT
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 Desta feita, determino o prosseguimento do feito. Intime-se o exequente 

para no prazo de 05 (cinco) dias requerer qualquer ato efetivo à 

constrição de bens que entender de direito, possibilitando a retomada do 

curso processual.Em caso de ausência de manifestação determino a 

remessa dos autos ao arquivo provisório até decurso do prazo 

prescricional ou manifestação da parte, nos termos do art. 921 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessári

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 298 Nr: 589-19.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo da Costa Shimba, Jamiro Reis Luis, 

Geni Albuquerque Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Código 298.

VISTO,

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos formulado à fl. 203/204.

Intime-se a parte peticionante para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolver os autos ao arquivo.

 Decorrido o prazo sem manifestação, volvam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e cautelas de praxe.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 17263 Nr: 1336-17.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Andrade Maluf, Marcela Andrade 

Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Código 17263.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Titulo Extrajudicial 

intentado pelo Banco do Brasil, contra Eduardo Andrade Maluf e Marcela 

Andrade Maluf.

À fl. 154/155 o requerente pleiteia pela realização de penhora via sistemas 

BacenJud.

 Compulsando os atos, verifica-se que o calculo do debito se encontra 

desatualizado. Posto isso, indefiro por hora o pedido de fl. 154/155.

 Por outro lado, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente calculo atualizado do crédito, para que assim seja 

apreciado o pedido de busca via BacenJud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20245 Nr: 1716-06.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Oliveira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Andrade Maluf, Eduardo Andrade 

Maluf, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa. Por conseguinte, estando 

preclusa essa decisão, PROCEDA-SE às baixas das penhoras e 

restrições realizadas nos autos.Por conseguinte, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios pro rata, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida (NCPC, art. 85, § 2º).Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 11 de março de 

2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20358 Nr: 1821-80.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581, Roseni 

Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE LAGES 

ECHEVERRIA - OAB:

 Processo nº 1821-80.2007.811.0044 (Código 20358)

VISTO,

Defiro o pedido de fl. 146 v, translade para estes autos cópia integral da 

sentença proferida nos embargos de código 65808.

Caso não haja nos autos a primeira lauda da sentença, determino desde 

já, sem prejuízo para as partes, que a secretaria junte nos autos o 

andamento do sistema.

 Após, intime-se a parte executada novamente.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20519 Nr: 1961-17.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Zata, Bethania Antonietta Alarcão Melo 

Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 20519.

VISTO,

Trata-se de execução de titulo extrajudicial intentada por Banco Bradesco 

S/A em face de Claúdio Zata e Bethania Antonieta Alarcão de Melo Zata, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Defiro o pedido de fl. 101/102 e, consequentemente, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até ulterior 

manifestação das partes quanto à existência de inventário em nome do 

executado.

 Transcorrido o prazo, determino a intimação das partes, para 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da prescrição 

intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, §5º, do CPC.

Eventualmente, caso a parte exequente discorde de eventual prescrição 

intercorrente, deve requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e em seguida venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 18 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20721 Nr: 2173-38.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Akira Matsuyuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Luza - OAB:14.059/MT, 

Mariana Calvo Caruccio - OAB:19412, Mauro Portes Junior - 

OAB:10772/MT, Pedro Emílio Bartolomei - OAB: 12.306-B/MT, Sandra 

R. Montanher Brescovici - OAB:7.366

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, informar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12436 Nr: 1214-72.2004.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercedes Gomes Sacardi, Luiz Sacardi, Luiz 

Sacardi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454 Nr: 924-38.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo 

Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Silva - 

OAB:2360/MT, Fabio Siviero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação da parte credora/requerente, para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias acerca do mandado de avaliação e penhora de 

fls. 388/389.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485 Nr: 968-57.1996.811.0044

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Cid de Holleben

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lairto Longhini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, George Luiz Von Holleben - OAB:9.299/MT, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A, Laercio Faeda - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

proceda a retirada dos autos para carga no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de retornar ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5065 Nr: 328-15.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420 B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 1630-59.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos Predebon, Maria Elza Predebon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Caetano de Mello Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio D Amore Mello - 

OAB:342.819/SP

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da exequente no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie o preparo da Carta Precatória no juízo 

deprecante, juntando nestes autos comprovação do preparo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32623 Nr: 863-21.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº 863-21.2012.811.0044 (Código 32623)

VISTO,

 Considerando que até a presente data não houve a apresentação dos 

cálculos da liquidação do débito, determino a secretaria, que encaminhe os 

documentos necessários para elaboração do referido calculo, conforme 

requerido às fls. 215.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29153 Nr: 2151-72.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Benedita de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 52728 Nr: 1938-61.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFP, AGdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS VINICIUS 

MACHADO - OAB:27110/O

 Código n. ___________.

 DESPACHO

 Vistos.

Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 

249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos 

atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize.

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

 Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 457-29.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Inácio Pereira, Município de Paranatinga - 

MT, Francisco Pedro Bezerra da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaiza Aparecida Marques 

Freitas - OAB:24086-O/MT, João Ricardo Filipak - OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

DARCI MELO MOREIRA - OAB:, Francisco Pedro Bezerra Cruz 

Junior - OAB:17801/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes da 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58646 Nr: 3474-73.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação da parte exequente, manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca de Ofício de fl. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61071 Nr: 1006-05.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Ribeiro & CIA Ltda -EPP, Antonio Carlos 

Ribeiro, Genirce Conde Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61621 Nr: 1262-45.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio José Stefani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

proceda a retirada dos autos para carga no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de retornar ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 2567-64.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.J.A. ARMAZENS GERAIS LTDA - ME, 

Adriano Fruet Cruz, Arildo Francisco, Júlio Cézar Francisco, Cleuzeny de 

Oliveira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de Certidão do Oficial de 

Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66259 Nr: 90-34.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Rosa Amorim Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

proceda a retirada dos autos para carga no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de retornar ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67512 Nr: 651-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Lázaro Vigilato da Silva, 

Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:44311, Mario Kessler da Silva Neto - OAB:43.187/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68364 Nr: 986-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação da parte exequente, para manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70899 Nr: 1946-33.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdPAL, ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ederson Santos Neves - 

OAB:18.174/MT, Gilmar Sutil Godinho - OAB:11.436/MT, Leonardo 

Costa Nicolino - OAB:12900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do retorno da Carta 

Precatória de fls. retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82076 Nr: 3346-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilide Maria Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orgentino Dorigon, Celito Trevisan, Evandro 

Carlos Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamiris Domingues Silva - 

OAB:22879-O/MT

 Código n. ___________.

 DESPACHO

 Vistos.

Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 

249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos 

atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize.

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

 Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82328 Nr: 3494-59.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romualdo de Oliveira, Verônica de 

Moraes, Raimundo de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. ___________.

 DESPACHO

 Vistos.

Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 

249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos 

atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize.

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de março de 2020.

 Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82572 Nr: 3596-81.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administração Pública, Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7.255, Fernanda Pontes de Andrade - OAB:19429/O, Marcelo 

Antônio Silva - OAB:21.332

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para. 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito. se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104328 Nr: 295-24.2020.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Ferreira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte embargada 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 920, inciso I, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85815 Nr: 396-32.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para. 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 
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nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito. se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86620 Nr: 722-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nabor dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thainá Loula - 

OAB:24728/O/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para. 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito. se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88850 Nr: 1943-10.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene de Souza Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para. 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito. se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96361 Nr: 693-05.2019.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da parte requerente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de Certidão do Oficial de 

Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97807 Nr: 1222-24.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelino da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:5397-B

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação do procurador do Réu para no prazo legal 

apresentar memoriais finais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-37.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-44.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGA RODRIGUES DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Também defiro a prioridade na tramitação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida pelo 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000600-88.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL GONSALVES SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010775-95.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do r. despacho proferido 

no id. 29742749.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CAMPANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE PARANATINGA Processo: 

1001157-12.2019.8.11.0044. SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nos autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Intime-se a parte autora para, em 05 

dias, informar se houve o pagamento do débito conforme entabulado entre 

as partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-92.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVADJEY SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO 

PEIXOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000936-92.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 150.000,00 ESPÉCIE: [Erro Médico]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: EVADJEY SILVA Endereço: Av. Brasil, sn, União do 

Norte, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO 

PEIXOTO Endereço: Travessa Bartolomeu Dias, 269, Alvorada, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, que, no prazo 

de quinze dias úteis, informar se quer produzir outras provas ou se deseja 

o julgamento antecipado da lide. Peixoto de Azevdo-MT, 20 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM LUCIA ACIOLE DE ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000989-73.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.794,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 

Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA CARMEM LUCIA ACIOLE DE ANDRADE DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua México, 709, Casa, Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) 

Advogado(a) para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias se manifestar 

acerta do laudo pericial (ID 29589496). Peixoto de Azevedo-MT, 20 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000443-52.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERITO ALMEIDA DE SOUZA 00247050393 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000443-52.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.297,34 ESPÉCIE: [Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: SUPREMAGRO COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA Endereço: R 07- RODOVIA BR163, 1000-B, ZI 001, 

MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 POLO PASSIVO: Nome: ROMERITO 

ALMEIDA DE SOUZA 00247050393 Endereço: RUA APIACÁS, 44-B ( 

CASA), CASA, BAIRRO AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) acerca da certidão do sr. meirinho (ID 

29337041) Peixoto de Azevedo-MT , 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000165-80.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR KOHLER HELLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONIVALDO DA SILVA VASCONCELOS OAB - MT0007850A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000165-80.2020.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 0,00 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL Endereço: AV. MARECHAL RONDON, 

208, SETOR LESTE, CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDMAR KOHLER HELLER Endereço: DA IGREJA VELHA, 

215, TERREO, AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR, através de seu 

advogado(a), para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 40,00, no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos. Peixoto de 

Azevedo-MT , 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000674-45.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000452-77.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000910-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-65.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA MARQUES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-80.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA MARQUES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000358-95.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA MARQUES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-13.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA MARQUES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000356-28.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA MARQUES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-82.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-52.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-37.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-15.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO WRZECIONEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 – Defiro, por ora, a gratuidade judicial pleiteada, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. 2 - Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 3 - À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 

203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) Vindo a contestação, intime-se a parte 

autora para replicar, em 15 (quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com 

a réplica for apresentado documento novo, intime-se a parte ré para 

manifestar-se a respeito, querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 

1º); 4 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o 

transcurso do prazo para apresentação de contestação e a audiência de 

instrução. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000965-79.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LIMA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto 

de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-57.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SOUSA DA SILVA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000766-57.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: SHEILA SOUSA DA SILVA FARIAS 

Endereço: Rua B1, n 284, Bairro Jerusalém, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: desconhecido 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: 

AV. ADEMAR RAITER, 261, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu advogado para manifestar-se acerca do laudo pericial, ID 30202942, 

no prazo de 05 dias. Peixoto de Azevedo, 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Maria Claudia Silva Policarpo Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-17.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GALILEU VACARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANNA SOUZA SANTOS OAB - MT27502/O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000111-17.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

GALILEU VACARO Endereço: TRAVESSÃO 06, 343, SÍTIO TRÊS 

ESTRELAS, ASSENTAMENTO PADOVANI, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , na pessoa de seus advogados, para, 

querendo, apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 dias. Peixoto 

de Azevedo , 20 de março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001047-76.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE KLUGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001047-76.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARGARETE KLUGE Endereço: 

P.A. CACHIMBO I, LOTE 825, ZONA RURAL, TRAVESSÃO 03, SÍTIO 

NOSSO CHÃO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA , na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar 

réplica à contestação, no prazo de 15 dias. Peixoto de Azevedo , 20 de 

março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-97.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001162-97.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

JOSE BATISTA DE BRITO Endereço: PA CACHIMBO II, VILA ESPERANÇA, 

MT 332, KM 120, CHÁCARA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA DAS 

ITAÚBAS, - DE 3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT 

- CEP: 78550-284 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA , na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar 

réplica à contestação, no prazo de 15 dias. Peixoto de Azevedo , 20 de 

março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000947-24.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000947-24.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Restabelecimento]->PROCEDIMENTO COMUM 
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CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUIS RODRIGUES OLIVEIRA Endereço: rua 

coronel joão nascimento, 554, casa, centro antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AV. GOVERNADOR JÚLIO 

CAMPOS, 1288, SALAS 9 E 10, ANDAR ED. TH., CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-286 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA e respectivo(a) advogado(a) para, querendo, impugnar a 

contestação do prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo , 20 de 

março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-77.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SUZETE APARECIDA KOCHAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000107-77.2020.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.468,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: SUZETE APARECIDA KOCHAN 

Endereço: Rua São Paulo, 512, Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AV. GOVERNADOR JÚLIO 

CAMPOS, 1288, SALAS 9 E 10, ANDAR ED. TH., CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-286 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA e respectivo(a) advogado(a) para, querendo, impugnar a 

contestação do prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo , 20 de 

março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65867 Nr: 3164-67.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da 

aposentadoria por idade a Requerente MARIA DO SOCORRO ALVES DOS 

SANTOS, equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir de 

(02/03/2018 – fl. 108).Extingo o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41805 Nr: 2428-54.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOUSA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 

dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78210 Nr: 1389-12.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ COSTA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 

dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80937 Nr: 3022-58.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO TEXEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 

27210/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15.469-A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 80/81, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 87/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82632 Nr: 618-97.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 

dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91610 Nr: 2362-93.2018.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA EUZEBIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 83, vez que existe concordância 

por parte da exequente, conforme manifestação de fl. 86/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que 

a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43742 Nr: 1909-45.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743, RONALDO CAMILO - OAB:26216, VICTORIA CRISTINA 

RAMOS PAIANO - OAB:26.825/O

 FINALIDADE: Intimar o advogado de defesa para no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos e 

requerer diligências, nos termos do artigo 422 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37644 Nr: 856-97.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS AIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 107/111, diante do acórdão de 

fls. 166.2. Expeça-se o competente PRECATÓRIO, nos termos da 

Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as 

cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da Constituição 

Federal.Anoto que no precatório deverá ser informado o montante a ser 

requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente 

precatório, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39957 Nr: 567-33.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO DIRCEU DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 

dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61075 Nr: 931-34.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CAMPOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida para se manifestar, quando ao conteúdo de 

fls. 144/145, no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62907 Nr: 2916-38.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURILANDIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 109, diante da ausência de 

manifestação da parte requerida, muito embora intimados fl. 112/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal. Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente. 3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de 

que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, 

segunda parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65200 Nr: 2459-69.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 169/170, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 173/V.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.
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4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65211 Nr: 2470-98.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MACEDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 149/155, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 158/v.

2. Expeça-se o competente PRECATÓRIO, nos termos da Resolução nº. 

438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de 

estilo, requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.

Anoto que no precatório deverá ser informado o montante a ser 

requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.

3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o 

seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do 

CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65212 Nr: 2471-83.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZA LEMOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 146/147, vez que existe 

concordância por parte da exequente, conforme manifestação de fl. 

150/v.2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, 

de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que 

a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68775 Nr: 2335-52.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 

dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69722 Nr: 3124-51.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: LUCIA RODRIGUES DE 

ALMEIDA;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 03/07/2014 (fl. 42);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-benefício.NA MESMA OPORTUNIDADE, INTIME-SE A PARTE 

AUTORA PARA QUE, SUBMETA-SE A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 

FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COMO FISIOTERAPIA, PARA 

RECUPERAÇÃO E RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. Os juros de 

mora incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% 

ao mês), seguindo o disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 

11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do 

STJ.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se 

ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder sessenta salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70930 Nr: 257-51.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CLEONICE DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para requer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73411 Nr: 1894-37.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ESPERANDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 
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dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73729 Nr: 2081-45.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAURO CARDOSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 127/128, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 130/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que 

a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81290 Nr: 3275-46.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RAIMUNDA MARTINS COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001696-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001696-71.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOAO MARTINS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Diante do 

pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

Pré-Alvará dos valores depositados em favor do autor. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 20 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000320-16.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 20 de 

março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105596 Nr: 4399-31.2015.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia de Sales Wandel Rei Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DIAS - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126167 Nr: 6315-66.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Tereza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos

Santos, - OAB:OAB/MT 19476-O;

 Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164350 Nr: 2302-53.2018.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINA ALFONSO COSTA, DERCILIA 

ALFONSO CORREIA, ESPÓLIO DE GILMAR XAVIER CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que o primeiro ato de citação/intimação dos autos foi realizado 

via edital, porém, há indicação na inicial do endereço dos requeridos bem 

como dos confrontantes. Diante disto impulsiono os autos para que os 

requeridos bem como os confrontantes sejam citados da presente ação 

nos endereços indicados na exordial. Certifico também que a União fora 

intimada conforme ref: 35, bem como o município, conforme ref: 16, de 

mesmo modo o MP já manifestou-se nos autos pela não necessidade de 

sua intervenção, conforme ref: 60, logo, após cumpridas as citações das 

partes e confrontantes, os autos devem ser remetidos ao Estado de Mato 

Grosso para intimação. Certifico outrossim, que para cumprimento dos 

items "b) e c)" do despacho de ref: 63 é necessário cópia atualizada da 

matricula do imóvel. Diante disto impulsiono os autos intimando a parte 

autora para que junte aos autos cópia atualizada da matrícula do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168080 Nr: 4167-14.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunir Batista de Oliveira Liborio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

Laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168085 Nr: 4172-36.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

laudo médico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168113 Nr: 4193-12.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ivaldi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

Laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168628 Nr: 4417-47.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

Laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153078 Nr: 9452-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NEPOMUCENO DE BRITO, Rosineia da Silva Brito 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminhem-se ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160483 Nr: 669-07.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

Laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160868 Nr: 835-39.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz de Oliveira Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Intime-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161638 Nr: 1151-52.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Miguelina do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA , CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

AR devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162090 Nr: 1370-65.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

Laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162530 Nr: 1585-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Batista Quirino
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o 

RENAJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser 

indicado o veículo para então ser usado a ferramenta.

 A busca de veículos pode ser feita pela própria parte via DETRAN-MT, 

portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário. Isto 

é, falta a NECESSIDADE da intervenção do judiciário nesta questão.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

RENAJUD.

Intime-se o autor para que indique bens passíveis de penhora em 5 dias.

Em caso de inercia suspendo o feito por 1 ano, nos moldes do art. 40 da 

LEF.

 Defiro o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastrados de 

proteção ao crédito (SERASAJUD ) até a quitação total do débito, [art. 782, 

§ 3º do NCPC].

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162535 Nr: 1587-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZELEI DA CONCEIÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar referente a 

juntada do laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163281 Nr: 1882-48.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNA APARECIDA DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

Laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163875 Nr: 2101-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneir Gomes Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: filinto correa da costa - 

OAB:MT11264

 Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101929 Nr: 2891-50.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RAIMUNDO DE ALBURQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para indicar bens à penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109927 Nr: 6167-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BATISTA DA COSTA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II 

do CPC.

Dispensada publicação, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127768 Nr: 7110-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilta Nicolau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Cobre-se do Sr. perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128511 Nr: 7432-92.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

da assistente social na qual alega não localizou o endereço do requerente 

para realizar o estudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128872 Nr: 7626-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC.

Dispensada publicação, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129232 Nr: 7796-64.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130737 Nr: 8459-13.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 534 de 764



 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LUIZA DE ASSIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro novo pedido de penhora on line, devendo a parte indicar bens à 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133025 Nr: 564-64.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Francisco da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Garrido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do art.485, VIII do CPC.

Dispensada publicação, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137074 Nr: 2428-40.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISALTINA DE LOURDES JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142053 Nr: 4473-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais.

Dispensada a publicação, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25689 Nr: 720-72.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leal Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro 

no art.924, II do CPC.

Expeça-se alvará conforme requerido.

Dispensada publicação, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166261 Nr: 3281-15.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289

 Ao requerido para que se manifeste acerca das últimas alegações do 

requerente em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138272 Nr: 2987-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMS, JMSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMLDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:22.212/MT, Mauro Lemes da Silva Junior - OAB:14.374/MT

 Designo audiência para depoimento pessoal das partes para o próximo 

dia 1º de julho de 2020 às 13hs. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127165 Nr: 6825-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio as Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquary Locadora de Veiculos Ltda - ME, 

Jakles Borges Taquary, LELIENE MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se manifestação da parte por 05 dias.

Após, arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164757 Nr: 2517-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC.

Dispensada publicação, arquivem-se iomediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165869 Nr: 3097-59.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselly das Graças Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se para cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166363 Nr: 3349-62.2018.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BERRISCH FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminhem-se ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94913 Nr: 5603-47.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIRVAL MOURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro 

no art.924, II do CPCP.

Dispensada publicação, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96619 Nr: 631-97.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILENE CANDIDO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108074 Nr: 5433-41.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GERALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao INSS para contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120497 Nr: 3771-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160864 Nr: 834-54.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUCIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se para implantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166426 Nr: 3373-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Flores Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado julgo extinto o processo com fulcro no 

art.924, II do CPCP.

PRI. Arquivem-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000544-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000544-85.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI – ME EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE Vistos. Considerando a tramitação da 

ação de embargos à execução tombada sob o n. 

1003131-80.2019.8.11.0013, REVOGO a decisão de Id. 27173055. 

AGUARDE-SE o deslinde da ação de embargos à execução. Após, à 

conclusão. Pontes e Lacerda, 20 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003363-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILTON JORGE DOS SANTOS (AUTOR(A))

DORENICE MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE AMARAL DE MATOS DAN (REU)

SEBASTIAO VICENTE DAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003363-92.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

DORENICE MARIA DA SILVA SANTOS, ROMILTON JORGE DOS SANTOS 

REU: SEBASTIAO VICENTE DAN, MARLENE AMARAL DE MATOS DAN 

Vistos. De proêmio, verifico que a declaração de pobreza firmada na inicial 

não se coaduna, a princípio, com o potencial financeiro demonstrado nos 

autos. Isto porque, a declaração de hipossuficiência apresentada pelo 

requerido/reconvinte possui presunção "juris tantum" de veracidade, o que 

não afasta a necessidade da apresentação de documentos aptos a 

comprovar sua situação de miserabilidade que o impeça de efetuar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias, sem prejuízo de seu próprio 

sustento e de sua família. Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 
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PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a 

concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do 

requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar 

elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada. 

(AI 144537/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)” 

Desta forma, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, DETERMINO 

que a parte o requerido/reconvinte comprove o preenchimento dos 

pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando 

aos autos documento apto a comprovar que não possui condições 

financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, sob pena de indeferimento da ação 

reconvencional. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000637-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MADALENA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA PEREIRA DOS SANTOS DE PAULA (INVENTARIANTE)

ANILSON APARECIDO DE PAULA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000637-14.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA MADALENA DE MELO ESPÓLIO: ANILSON 

APARECIDO DE PAULA INVENTARIANTE: VILMA PEREIRA DOS SANTOS 

DE PAULA Vistos. Considerando as alterações inseridas pela Lei n. 

13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), CITEM-SE pessoalmente os 

réus e os confinantes, por meio de mandado a ser cumprido por oficial de 

justiça, nos termos do art. 246, § 3°, do NCPC e, via edital, dos réus 

incertos e eventuais interessados, na forma do art. 259, inciso I, do NCPC. 

NOTIFIQUEM-SE os representantes da União, da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso e da Fazenda Pública Municipal, mediante carta 

com aviso de recebimento para que, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 

declinem se desfrutam de interesse na causa, (art. 218, § 1° do NCPC), 

observando-se com relação a contagem do prazo o que determina o art. 

219, 230 e 231 do NCPC. Instrua-se o referido expediente com cópia da 

inicial e dos documentos que a acompanham. EXTRAIA-SE certidão 

vintenária que dê conta da existência de eventuais ações cíveis em que 

figure como parte o requerido. Ante as razões apresentadas, inclusive, 

com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Às 

providências. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 20 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149435 Nr: 7617-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP AUTO PEÇAS LTDA- ME, Marco Antonio 

Correa de Souza, Gilda José de Freitas souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 88 e 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito, 

sob pena de suspensão do processo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144108 Nr: 5301-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIELI SANTOS BORGES ALBERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerimento de ref. 42 já foi deferido (ref. 4).

INTIMEM-SE as partes e, após, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84675 Nr: 2196-67.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesulino Aureliano Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2196-67.2013.811.0013

Cód. nº. 84675

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 140 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115961 Nr: 2196-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Soares, Thales Kendy Okuda Kihara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Delfino Barcelos, Espólio de Raymison 

Dias de Souza, Ediliane Gonçalves, Maria Nilza Ribeiro de Jesus, Osmar 

Correa Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Tendo em vista a manifestação de fl.116 (ref.:95), intimo a parte 

embargante para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162047 Nr: 1343-82.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ari Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodriguês de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104741 Nr: 4064-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Pereira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105601 Nr: 4402-83.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117327 Nr: 2667-78.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correia da 

Silva - OAB:8.184-A

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128631 Nr: 7496-05.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Barreto de Souza Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137168 Nr: 2475-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140591 Nr: 3940-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES SILVA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7844 Nr: 1105-93.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volkswagen Leasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bezerra de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, Willian Hideki Yamamura - OAB:OAB-MT14564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO BEZERRA DE JESUS, Cpf: 

32588887104, Rg: 229259, Filiação: Maria José Bezerra de Jesus. e 

Manoel Gregório de Jesus, data de nascimento: 18/11/1957, brasileiro(a), 

natural de Itabaiana-SE, casado(a), autônomo. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,91 (Quinhentos e vinte e cinco reais e 

noventa e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8250 Nr: 1407-25.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Pedro dos Santos, Almirio Bento dos 

Santos, Genésio Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Rogério Paz Lima - OAB:OAB/GO 18.575

 Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 306, certifico que o resultado 

da consulta realizada via Sistema de Informações Eleitorais (SIEL/TRE-MT) 
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encontra-se disponível à fl. 303. Assim, intimo a parte exequente para 

proceder ao cumprimento do disposto na certidão de fl. 304, no prazo 

legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8903 Nr: 102-11.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 20 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 07/05/2020, às 13:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

07/05/2020, às 16:00 horas.

Valor do Débito: 13.260,20 (Treze mil e duzentos e sessenta reais e vinte 

centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço www.balbinoleiloes.com.br

Descrição do(s) Bem(ns): M.BENZ/L 1113, 1970/1970, GLK4719, 

34403314004648

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Pátio da empresa PH Guinchos, no 

Fundo da Gaúcha Diesel, Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso

Valor Total da Avaliação: 26.500,00 (Vinte e seis mil e quinhentos reais)

Ônus, recurso ou causa pendente: Inexiste

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de março de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000416-31.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO LOPES PINTO (REU)

NEUZA TIYOKO KURASAKI (REU)

ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO (REU)

VALDEVINO RODRIGUES DA MATA (REU)

ADENICIO FLAVIO PEREIRA (REU)

OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS (REU)

SEBASTIANA SOARES PEREIRA (REU)

NADIR RODRIGUES GONÇALVES DE FREITAS (REU)

Outros Interessados:

VALDETE GOMES DE SOUZA (CONFINANTES)

DIRCE DE MOURA SOARES (CONFINANTES)

NILZA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO (CONFINANTES)

SHIRLEY MARTINEZ TORO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000416-31.2020.8.11.0013. AUTOR: 

ALDERICO DA SILVA LIMA REU: HUMBERTO LOPES PINTO, NEUZA 

TIYOKO KURASAKI, ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO, VALDEVINO 

RODRIGUES DA MATA, OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS, NADIR 

RODRIGUES GONÇALVES DE FREITAS, ADENICIO FLAVIO PEREIRA, 

SEBASTIANA SOARES PEREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO 

NA POSSE inicialmente distribuída para à Primeira Vara de Pontes e 

Lacerda, cuja competência posteriormente foi declinada para a Comarca 

de Comodoro, Estado de Mato Grosso. Na sequência dos autos 

processuais, suscitou-se conflito de competência tombado sob o nº. 

1013760-55.2019.8.11.0000 e, em decisão liminar proferida em Id. 

27896787 - Pág. 4, decidiu-se que o Juízo da Primeira Vara de Pontes e 

Lacerda (suscitado) deverá resolver, em caráter provisório, as medidas 

urgentes eventualmente requeridas no bojo dos autos. Ocorre que, em 

descompasso com a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Comodoro, Estado de Mato Grosso, determinou a livre distribuição da 

presente demanda entre as Varas Cíveis da Comarca de Pontes e 

Lacerda, consoante decisão encartada em Id. 25426220. Isto posto e sem 

mais delongas, DECLINO a competência ao Juízo da Primeira Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. INTIMEM-SE. PROMOVAM-SE as baixas 

junto ao Cartório Distribuidor. REMETAM-SE os autos ao juízo competente. 

Às providências. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001766-86.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA COSTA GONCALVES (AUTOR(A))

FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR MEDEIROS MAXIMINO OAB - GO20124 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GOULARTE (REU)

Maria Amador Goularte (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001766-86.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

CLEUZA COSTA GONCALVES, FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO REU: 

MARIA AMADOR GOULARTE, VALMIR GOULARTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE inicialmente distribuída para à Primeira Vara 

de Pontes e Lacerda, cuja competência posteriormente foi declinada para 

a Comarca de Comodoro, Estado de Mato Grosso. Na sequência dos autos 

processuais, suscitou-se conflito de competência tombado sob o nº. 

1013760-55.2019.8.11.0000 e, em decisão liminar proferida em Id. 

27896787 - Pág. 4, decidiu-se que o Juízo da Primeira Vara de Pontes e 

Lacerda (suscitado) deverá resolver, em caráter provisório, as medidas 

urgentes eventualmente requeridas no bojo dos autos. Ocorre que, em 

descompasso com a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Comodoro, Estado de Mato Grosso, determinou a livre distribuição da 

presente demanda entre as Varas Cíveis da Comarca de Pontes e 
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Lacerda, consoante decisão encartada em Id. 25426220. Isto posto e sem 

mais delongas, DECLINO a competência ao Juízo da Primeira Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. INTIMEM-SE. PROMOVAM-SE as baixas 

junto ao Cartório Distribuidor. REMETAM-SE os autos ao juízo competente. 

Às providências. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001766-86.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA COSTA GONCALVES (AUTOR(A))

FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR MEDEIROS MAXIMINO OAB - GO20124 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GOULARTE (REU)

Maria Amador Goularte (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001766-86.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

CLEUZA COSTA GONCALVES, FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO REU: 

MARIA AMADOR GOULARTE, VALMIR GOULARTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE inicialmente distribuída para à Primeira Vara 

de Pontes e Lacerda, cuja competência posteriormente foi declinada para 

a Comarca de Comodoro, Estado de Mato Grosso. Na sequência dos autos 

processuais, suscitou-se conflito de competência tombado sob o nº. 

1013760-55.2019.8.11.0000 e, em decisão liminar proferida em Id. 

27896787 - Pág. 4, decidiu-se que o Juízo da Primeira Vara de Pontes e 

Lacerda (suscitado) deverá resolver, em caráter provisório, as medidas 

urgentes eventualmente requeridas no bojo dos autos. Ocorre que, em 

descompasso com a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Comodoro, Estado de Mato Grosso, determinou a livre distribuição da 

presente demanda entre as Varas Cíveis da Comarca de Pontes e 

Lacerda, consoante decisão encartada em Id. 25426220. Isto posto e sem 

mais delongas, DECLINO a competência ao Juízo da Primeira Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. INTIMEM-SE. PROMOVAM-SE as baixas 

junto ao Cartório Distribuidor. REMETAM-SE os autos ao juízo competente. 

Às providências. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 199690 Nr: 7930-86.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ANDRADE 

RIBEIRO - OAB:26979/O

 Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para o fim 

de CONDENAR O ACUSADO ALESSANDRO JOÃO DA SILVA, epíteto 

"VILA BELA", brasileiro, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 24 

de junho de 1992, filho de Devair Aguiar da Silva e Lúcia Messias da Silva, 

RG nº 26220075 SSP/M, como incurso nas sanções previstas no artigo 

155, §4º, inciso IV, do Código Penal. .Torno a pena definitiva em 3 anos, 2 

meses e 15 dias, de reclusão e 33 dias-multa, vez que não há causas de 

aumento ou diminuição a serem sopesadas.Fixo o valor de cada dia-multa 

em valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Não obstante a reincidência do acusado, afastada a prática de 

violência ou grave ameaça à pessoa descrita em inicial, fixo o regime 

INICIAL SEMIABERTO para cumprimento da pena, ante o atual cenário de 

epidemia decorrente do vírus covid-19, a recomendar o menor índice de 

encarceramento possível....

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184213 Nr: 11082-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO SILVA FRANÇA, brasileiro(a), 

convivente, vigilante, Telefone 65 9 9608 6929. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-46.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE MARIA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000997-46.2020.8.11.0013 CLASSE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.300,00 POLO ATIVO: Nome: BERNADETE MARIA BATISTA 

Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, 3088, SANTA FÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: 78250-000 CPF/CNPJ 806.755.301-72 POLO PASSIVO: Nome: 

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Endereço: RUA MANOEL SEGUNDO 

CELICE, 60, RESIDENCIAL PRADO, BIRIGÜI - SP - CEP: 16201-263 

CPF/CNPJ 07.979.729/0001-09 DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar aos autos documento comprobatório da inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de 

urgência. Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))
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EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001926-16.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LEANDRO QUEIROZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. Vista à 

parte embargada sobre embargos de declaração, prazo de 10 dias. 

PONTES E LACERDA, 20 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000120-48.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIR DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNALDO VILLAR PEREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000120-48.2016.8.11.0013. REQUERENTE: OTAIR DE OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: WAGNALDO VILLAR PEREZ Vistos, etc. Diante da 

informação do Cartório de Registro de Imóveis no ID 27202284 de que o 

imóvel está registrado em nome de GLAUCI LOPES VILELA, pessoa alheia 

ao processo, determino a intimação da parte exequente para juntar aos 

autos certidão da matrícula do imóvel, para esclarecer quem é o terceiro e 

se manifestar acerca de alguma razão jurídica para manutenção da 

penhora, pois o executado não é proprietário do bem. Prazo de quinze 

dias. PONTES E LACERDA, 20 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003496-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FELISBERTO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CANDIDO BERNARDO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1003496-37.2019.8.11.0013. AUTOR(A): MAURICIO FELISBERTO DA 

COSTA REU: SEBASTIAO CANDIDO BERNARDO Vistos, etc. Indefiro o 

pedido de citação por Whatsapp, em razão da falta de previsão legal para 

tanto. Somente é possível intimação via Whatsapp das partes previamente 

cadastradas no juízo, o que não é o caso. Intime-se para fornecer 

endereço em 5 dias sob pena de extinção. PONTES E LACERDA, 20 de 

março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000844-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERNANDA BENITO MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000844-81.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: SUELY FERNANDA BENITO 

MAGALHAES EXECUTADO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Vistos, etc. Conclusão desnecessária. A expedição de certidão é ato 

ordinatório e deve ser praticado independentemente de decisão judicial, a 

pedido do exequente. Ressalto a Instrução Normativa do TJMT de que os 

autos deverão ser arquivados e quando a parte exequente comparecer 

em juízo para requerer a certidão, desarquiva-se, expede-se a certidão e 

arquiva-se novamente no ato. Portanto, arquive-se. Fica intimada a parte 

para comparecer à Secretaria para retirada da certidão, que será feita na 

hora. Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000248-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC BATISTA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000248-97.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: JOANA DARC BATISTA 

SANTOS EXECUTADO: PERFECT COSMETICOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Conclusão desnecessária. A expedição de certidão é ato ordinatório e 

deve ser praticado independentemente de decisão judicial, a pedido do 

exequente. Ressalto a Instrução Normativa do TJMT de que os autos 

deverão ser arquivados e quando a parte exequente comparecer em juízo 

para requerer a certidão, desarquiva-se, expede-se a certidão e 

arquiva-se novamente no ato. Portanto, arquive-se. Fica intimada a parte 

para comparecer à Secretaria para retirada da certidão, que será feita na 

hora. PONTES E LACERDA, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-43.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000939-43.2020.8.11.0013 CLASSE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.800,00 POLO ATIVO: Nome: ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS - ME 

Endereço: av bahia, 1676, centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 CPF/CNPJ 12.978.923/0001-00 POLO PASSIVO: Nome: CLARO 

S.A. Endereço: RUA FLÓRIDA, - DE 1001/1002 AO FIM, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04565-001 CPF/CNPJ 

40.432.544/0001-47 DECISÃO Vistos, etc. Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade da cobrança 

da multa por rescisão do contrato, sob alegação de que não aderiu a mais 

um ano de fidelidade no contrato de telefonia firmado com a ré. Conforme 

art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade da multa por 

rescisão contratual, até o final do julgamento do processo. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 
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intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos prazos 

processuais pela Resolução nº 313/2020 do CNJ, em virtude da pandemia 

de Covid-19, excepcionalmente conclamo as partes que vierem a ser 

intimadas ou que porventura tomem ciência desta decisão, 

independentemente da audiência de conciliação, a comparecer 

espontaneamente aos autos para apresentar proposta de acordo escrito 

ou, não havendo acordo, apresentar contestação, impugnação à 

contestação e a praticar regularmente os atos processuais, de forma a 

manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à celeridade que se 

espera dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão 

dos prazos não haverá sanção processual em caso de ausência de 

manifestação, mas que a cooperação entre os atores processuais (art. 6º 

do CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica como um todo 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA TEIXEIRA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000955-94.2020.8.11.0013 CLASSE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 POLO ATIVO: Nome: ELIANA TEIXEIRA MENEZES Endereço: 

avenida Teodomiro r de souza, 2691, centro, PONTES E LACERDA - MT - 

CEP: 78250-000 CPF/CNPJ 468.715.431-04 POLO PASSIVO: Nome: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Endereço: AVENIDA DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 14401, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, VILA 

GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 CPF/CNPJ 

21.600.988/0001-08 DECISÃO Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a 

tutela de urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do seu nome 

dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência de 

negócio jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que foram demonstrados elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e, assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para 

determinar: a) a imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro 

de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, se já 

tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte 

autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito 

discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão deverá 

ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo 

acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de 

crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e deverá ocorrer 

tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte autora, mediante 

comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de extrato de 

consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a serem 

acessados/oficiados. Em razão da determinação de acesso/expedição de 

ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, deixo de cominar multa 

diária em desfavor da parte ré. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/CARTA PARA INTIMAÇÃO, A SER CUMPRIDO APÓS O 

TÉRMINO DA SUSPENSÃO DE PRAZOS PELA RESOLUÇÃO Nº 313/2020 

DO CNJ, vez que a situação não é urgente o suficiente para cumprimento 

imediato. 2- Determino a designação de audiência de conciliação pela 

Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária 

dos prazos processuais pela Resolução nº 313/2020 do CNJ, em virtude 

da pandemia de Covid-19, excepcionalmente conclamo as partes que 

vierem a ser intimadas ou que porventura tomem ciência desta decisão, 

independentemente da audiência de conciliação, a comparecer 

espontaneamente aos autos para apresentar proposta de acordo escrito 

ou, não havendo acordo, apresentar contestação, impugnação à 

contestação e a praticar regularmente os atos processuais, de forma a 

manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à celeridade que se 

espera dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão 

dos prazos não haverá sanção processual em caso de ausência de 

manifestação, mas que a cooperação entre os atores processuais (art. 6º 

do CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica como um todo 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-35.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000946-35.2020.8.11.0013 CLASSE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 POLO ATIVO: Nome: FERNANDO PINZAN DE CARVALHO 

Endereço: BR174, 2514, Residencial Jasmim, PONTES E LACERDA - MT - 

CEP: 78250-000 CPF/CNPJ 630.765.861-49 POLO PASSIVO: Nome: V. N. 

DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP Endereço: Rua Pernambuco, 806, 

Supermercado Paraná, Centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 CPF/CNPJ 05.135.007/0001-34 DECISÃO Vistos, etc. 1- 

Pretende a parte autora a tutela de urgência para que a parte ré seja 

compelida a se abster de emitir notas fiscais em seu nome, sob argumento 

de que ao se cadastrar no aplicativo Nota MT descobriu que nos últimos 

três anos a parte ré emitiu diversas notas fiscais em seu nome, embora 

não tenha feito compras no estabelecimento. Conforme art. 300 do CPC, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, para determinar que a parte ré se abstenha de emitir notas 

fiscais em nome da parte autora, ressalvada eventual compra presencial 

realizada por ele, sob pena de multa que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) 

por evento. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, A SER CUMPRIDO APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO DOS 

PRAZOS PROCESSUAIS PELA RESOLUÇÃO Nº 313/2020 DO CNJ. 2- 

Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 
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condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos prazos 

processuais pela Resolução nº 313/2020 do CNJ, em virtude da pandemia 

de Covid-19, excepcionalmente conclamo as partes que vierem a ser 

intimadas ou que porventura tomem ciência desta decisão, 

independentemente da audiência de conciliação, a comparecer 

espontaneamente aos autos para apresentar proposta de acordo escrito 

ou, não havendo acordo, apresentar contestação, impugnação à 

contestação e a praticar regularmente os atos processuais, de forma a 

manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à celeridade que se 

espera dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão 

dos prazos não haverá sanção processual em caso de ausência de 

manifestação, mas que a cooperação entre os atores processuais (art. 6º 

do CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica como um todo 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000540-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA FUNERARIA PAZ ETERNA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000540-48.2019.8.11.0013 CLASSE: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

POLO ATIVO: Nome: MARCOS ADRIANO DA SILVA Endereço: Santa 

Luzia, s/n, Fazenda, VALE DE SÃO DOMINGOS - MT - CEP: 78253-000 

CPF/CNPJ 994.687.941-72 POLO PASSIVO: Nome: EMPRESA FUNERARIA 

PAZ ETERNA LTDA - ME Endereço: Rua Ceará esquina com a Minas 

Gerais, 918-B, Centro, centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: CPF/CNPJ 

02.855.458/0001-58 DECISÃO Vistos, etc. 1- À Secretaria para alterar a 

classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de 

seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos prazos 

processuais pela Resolução nº 313/2020 do CNJ, em virtude da pandemia 

de Covid-19, excepcionalmente conclamo as partes que vierem a ser 

intimadas ou que porventura tomem ciência desta decisão a comparecer 

espontaneamente aos autos para praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a ajudar a manter o Poder Judiciário em 

funcionamento e atender à celeridade que se espera dos Juizados 

Especiais, afinal, não estamos em recesso, mas apenas em teletrabalho, 

com servidores e magistrados laborando regularmente de suas 

residências. Desse modo, se se tratar de ação de conhecimento em fase 

inicial, poderão as partes, independentemente da audiência de conciliação, 

apresentar proposta de acordo escrito ou, não havendo acordo, 

apresentar contestação, impugnação à contestação, etc. Estando o feito 

em fases posteriores ou em execução/cumprimento de sentença, poderão 

as partes apresentar pedidos, impugnações, pagamento de débitos, 

interposição de recursos, pedido de expedição de alvarás, etc. Somente 

não será possível a prática de atos que dependam de deslocamento ou 

reunião de pessoas, tais como expedição de mandados ou realização de 

audiências. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não 

haverá sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas 

que a cooperação entre os atores processuais (art. 6º do CPC) é 

imprescindível para que a comunidade jurídica como um todo amenize as 

consequências nefastas da pandemia que a todos assola. Pontes e 

Lacerda, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000256-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000256-40.2019.8.11.0013 CLASSE: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 

POLO ATIVO: Nome: JOSINEI ALVES DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Gaoivota, 245, Morada da Serra, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

CPF/CNPJ 018.722.451-02 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 1300, 

TELEMAT, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 CPF/CNPJ 

02.558.157/0001-62 DECISÃO Vistos, etc. 1- À Secretaria para alterar a 

classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de 

seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos prazos 

processuais pela Resolução nº 313/2020 do CNJ, em virtude da pandemia 

de Covid-19, excepcionalmente conclamo as partes que vierem a ser 

intimadas ou que porventura tomem ciência desta decisão a comparecer 

espontaneamente aos autos para praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a ajudar a manter o Poder Judiciário em 

funcionamento e atender à celeridade que se espera dos Juizados 

Especiais, afinal, não estamos em recesso, mas apenas em teletrabalho, 

com servidores e magistrados laborando regularmente de suas 

residências. Desse modo, se se tratar de ação de conhecimento em fase 

inicial, poderão as partes, independentemente da audiência de conciliação, 

apresentar proposta de acordo escrito ou, não havendo acordo, 
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apresentar contestação, impugnação à contestação, etc. Estando o feito 

em fases posteriores ou em execução/cumprimento de sentença, poderão 

as partes apresentar pedidos, impugnações, pagamento de débitos, 

interposição de recursos, pedido de expedição de alvarás, etc. Somente 

não será possível a prática de atos que dependam de deslocamento ou 

reunião de pessoas, tais como expedição de mandados ou realização de 

audiências. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não 

haverá sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas 

que a cooperação entre os atores processuais (art. 6º do CPC) é 

imprescindível para que a comunidade jurídica como um todo amenize as 

consequências nefastas da pandemia que a todos assola. Pontes e 

Lacerda, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002178-19.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ELIZANDRA PEREIRA 

BATISTA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Defiro à parte recorrente os 

benefícios da justiça gratuita. Recebo o recurso apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Considerando que já foram 

apresentadas as contrarrazões ou decorreu o prazo legal sem 

manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 20 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002026-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002026-68.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO BMG S.A EXEQUENTE: 

ROBERTO MOREIRA Vistos, etc. 1- À Secretaria para alterar a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos prazos 

processuais pela Resolução nº 313/2020 do CNJ, em virtude da pandemia 

de Covid-19, excepcionalmente conclamo as partes que vierem a ser 

intimadas ou que porventura tomem ciência desta decisão a comparecer 

espontaneamente aos autos para praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a ajudar a manter o Poder Judiciário em 

funcionamento e atender à celeridade que se espera dos Juizados 

Especiais, afinal, não estamos em recesso, mas apenas em teletrabalho, 

com servidores e magistrados laborando regularmente de suas 

residências. Desse modo, se se tratar de ação de conhecimento em fase 

inicial, poderão as partes, independentemente da audiência de conciliação, 

apresentar proposta de acordo escrito ou, não havendo acordo, 

apresentar contestação, impugnação à contestação, etc. Estando o feito 

em fases posteriores ou em execução/cumprimento de sentença, poderão 

as partes apresentar pedidos, impugnações, pagamento de débitos, 

interposição de recursos, pedido de expedição de alvarás, etc. Somente 

não será possível a prática de atos que dependam de deslocamento ou 

reunião de pessoas, tais como expedição de mandados ou realização de 

audiências. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não 

haverá sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas 

que a cooperação entre os atores processuais (art. 6º do CPC) é 

imprescindível para que a comunidade jurídica como um todo amenize as 

consequências nefastas da pandemia que a todos assola. Pontes e 

Lacerda, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000929-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000929-96.2020.8.11.0013. AUTOR(A): THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

REU: PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA 

GERAL DA UNIÃO Vistos, etc. Trata-se de ação proposta em desfavor da 

UNIÃO FEDERAL, de forma que a competência para processar e julgar a 

presente demanda é do Juizado Especial Federal. Desse modo, 

inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da pessoa. 

Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, 

facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça Federal. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003165-55.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FANTE DE FREITAS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 
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1003165-55.2019.8.11.0013. REQUERENTE: RAFAEL FANTE DE FREITAS 

FARIA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

RAFAEL FANTE DE FREITAS FARIA opôs embargos de declaração contra 

a sentença, alegando a existência de omissão, contradição e erro material, 

porquanto não foram observadas as provas dos autos acerca da 

falsidade da carteira de identidade e não foi analisada a conexão. A parte 

embargada se manifestou pedindo o não acolhimento dos embargos de 

declaração. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo 

Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra decisão judicial 

para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da 

referida legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro 

a existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não é 

omissa quanto ao ponto discutido, pois apreciou as provas dos autos 

conforme produzidas pelas partes. Com efeito, a decisão embargada não 

é contraditória quanto ao ponto discutido, pois as premissas maiores e as 

premissas menores nela constantes guardam relação com a conclusão a 

que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que “A contradição que dá 

ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do CPC) é a que se 

estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição 

do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não 

decorre logicamente da fundamentação. [...] 5. Recurso especial 

improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Acerca da aventada conexão com o 

processo nº 1003163-85.209.8.11.0013, não a vislumbro, pois os objetos 

e as partes são distintas. Ora, a própria parte autora distribuiu duas ações 

distintas, certamente visando o recebimento de dois valores de 

indenização por dano moral, quando poderia ter distribuído apenas uma 

demanda contra ambos os réus e discutir todas as provas no mesmo feito. 

Em verdade, dos argumentos da parte autora se extrai insatisfação com a 

resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida 

pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003589-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO ASSIS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003589-97.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EDERALDO ASSIS BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. EDERALDO ASSIS 

BATISTA opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando a 

existência de omissão, porquanto não foi apreciado o pedido de devolução 

do valor de R$ 750,00 descontado de sua conta corrente. A parte 

embargada se manifestou pedindo o não acolhimento dos embargos de 

declaração e a condenação ao pagamento de multa por embargos 

declaratórios. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de 

Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra decisão 

judicial para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição” e para 

“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz 

da referida legislação e dos argumentos da parte embargante, vislumbro a 

existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada é omissa 

quanto ao ponto discutido, pois não analisou o pedido formulado na inicial. 

Passo assim à análise do pedido omitido. Apesar de a sentença ter 

reconheceu a ilicitude e irregularidade da cobrança e julgou procedente o 

pedido declaratório de inexigibilidade do débito, não há como acolher o 

pedido de devolução do valor de R$ 750,00. Explico. O fraudador contraiu 

empréstimo na conta bancária da parte autora, e fez uma transferência no 

valor de R$ 700,00 para a conta bancária de terceiros, que também gerou 

débito de tarifa bancária no valor de R$ 27,00, conforme documentos que 

constam na inicial. Ocorre que os R$ 727,00 debitados da conta corrente 

da parte autora não eram dinheiro seu, mas sim dinheiro emprestado do 

banco, pois antes dos débitos houve um crédito de R$ 750,00, conforme 

se verifica do próprio extrato. Em suma, não há demonstração de prejuízo 

financeiro à parte autora. Não foi juntado aos autos qualquer extrato 

posterior que demonstre outra cobrança. Ante o exposto, ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e não acolho o 

pedido de restituição da quantia de R$ 750,00, conforme fundamentação 

supra. Mantenho o restante da sentença, tal como foi lançada. Intimem-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003163-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FANTE DE FREITAS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003163-85.2019.8.11.0013. REQUERENTE: RAFAEL FANTE DE FREITAS 

FARIA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. RAFAEL FANTE DE FREITAS FARIA opôs embargos de declaração 

contra a sentença, alegando a existência de omissão, contradição e erro 

material, porquanto não foram observadas as provas dos autos acerca da 

falsidade da carteira de identidade e não foi analisada a conexão. A parte 

embargada se manifestou pedindo o não acolhimento dos embargos de 

declaração. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo 

Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra decisão judicial 

para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da 

referida legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro 

a existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não é 

omissa quanto ao ponto discutido, pois apreciou as provas dos autos 

conforme produzidas pelas partes. Com efeito, a decisão embargada não 

é contraditória quanto ao ponto discutido, pois as premissas maiores e as 

premissas menores nela constantes guardam relação com a conclusão a 

que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que “A contradição que dá 

ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do CPC) é a que se 

estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição 

do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não 

decorre logicamente da fundamentação. [...] 5. Recurso especial 

improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Acerca da aventada conexão com o 

processo nº 1003163-85.209.8.11.0013, não a vislumbro, pois os objetos 

e as partes são distintas. Ora, a própria parte autora distribuiu duas ações 

distintas, certamente visando o recebimento de dois valores de 

indenização por dano moral, quando poderia ter distribuído apenas uma 

demanda contra ambos os réus e discutir todas as provas no mesmo feito. 

Em verdade, dos argumentos da parte autora se extrai insatisfação com a 

resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida 

pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE ANGELICA COSTA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003654-92.2019.8.11.0013. REQUERENTE: IVONETE ANGELICA COSTA 

AGUIAR REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. IVONETE 

ANGELICA COSTA AGUIAR opôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão e erro de fato, porquanto 

considerou legítima a dívida, não analisando os argumentos apontados 

pela parte autora. A parte embargada se manifestou pedindo o não 

acolhimento dos embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. O art. 

1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando 

a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da 

parte embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com 

efeito, a decisão embargada não é obscura quanto ao ponto discutido, 

pois nela constou expressamente a análise das alegações trazidas pelas 

partes ao longo do processo. Ademais, a decisão embargada não é 

contraditória quanto ao ponto discutido, pois as premissas maiores e as 

premissas menores nela constantes guardam relação com a conclusão a 

que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que “A contradição que dá 

ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do CPC) é a que se 

estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição 

do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não 

decorre logicamente da fundamentação. [...] 5. Recurso especial 

improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Em verdade, dos argumentos da parte 

autora se extrai certa insatisfação com a resolução do mérito da causa, e 

assim a pretensão deve ser deduzida pela via recursal adequada. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na 

íntegra a decisão embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 20 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR KARLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000412-28.2019.8.11.0013. REQUERENTE: VALMIR KARLING 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A opôs embargos de 

declaração contra a sentença, alegando a existência de omissão, 

porquanto não estabeleceu limite para a multa diária imposta. A parte 

embargada não se manifestou. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do 

Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração 

contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando a 

decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da parte 

embargante, vislumbro a existência do vício aventado. Com efeito, a 

decisão embargada é omissa quanto ao ponto discutido, pois não analisou 

fixou limite para a multa diária imposta. Passo assim à análise do pedido 

omitido. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para 

sanar a omissão e limito a multa diária a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000644-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ANDREZA DE ALMEIDA PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000644-06.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: NOEMIA ANDREZA DE 

ALMEIDA PAIVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Nesta ação de cobrança movida por servidor do ESTADO DE 

MATO GROSSO foi proferida sentença na qual o ente federativo foi 

condenado a pagar as eventuais diferenças da conversa da URV, 

conforme apurado em liquidação de sentença. A liquidação por 

arbitramento (art. 509, I e 510, ambos do Código de Processo Civil), não 

exige necessariamente a realização de perícia, podendo as partes 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor sem a necessidade de perícia. Assim se procedeu neste feito, 

dando-se oportunidade às partes para manifestação. Em razão da 

natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que 

decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes 

judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, tampouco prova pericial 

contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, também, que na liquidação 

de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que 

a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem ser analisados fatos 

anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução. 

Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo entendimento, por 

muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a instância recursal 

competente para julgamento deste tipo de ação), no sentido de julgar 

procedente o pedido inicial, para determinar a apuração em liquidação de 

sentença do índice de diferença da conversão da URV. Tanto que assim 

se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa vênia, tal 

entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, que 

partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder Executivo 

de Mato Grosso foi prejudicado no momento da conversão da URV, sem 

levar em conta a edição de atos normativos posteriores que, em curto 

espaço de tempo, corrigiram integralmente a diferença existente a menor. 

Com a alteração da competência e declínio dos feitos da Justiça Comum 

para o Juizado Especial, onde, nos moldes do artigo 38, parágrafo único, 

da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de sentença ilíquida, os 

magistrados dos Juizados Especiais e da Turma Recursal tiveram que 

estudar mais profundamente o assunto, apreciando já na fase de 

conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando decisões mais 

exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma perícia judicial. 

O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de que a 

liquidação de sentença é zero. Nesse sentido, menciono os laudos 

periciais realizados nos autos dos cumprimentos de sentença nº 

02931-28.2016.8.11.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT e nº 1002957-92.2016.8.11.0040 - 4ª Vara Cível de 

Sorriso/MT, corroborados naqueles feitos e nos seguintes julgados do Eg. 

TJMT e da Turma Recursal deste Estado, nos quais me baseei para 

elaborar esta sentença: Apelação nº 37117/2017, Recurso Inominado nº 

1 0 0 1 4 2 9 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 5 1 8 1 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 3 8 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 8 5 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 0 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1013635-32.2017.8.11.0041. Vou me abster de transcrever o teor das 

normas, ofícios, laudos periciais e acórdãos que mencionarei, pois são 

públicos e facilmente acessíveis às partes interessadas mediante consulta 

aos autos digitais em que estão inseridos. Acerca do assunto discutido 

nos autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, 

de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a 
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repercussão geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

referido julgamento o STF estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer 

servidor que tem direito às diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder 

Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que 

decidido por esta Corte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

que tange à discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, 

isto é, os reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras 

desse mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, 

pode-se dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em 

assertivas genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum 

grano salis, eis que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a 

jurisprudência mais atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de 

um Município, de um Poder e até mesmo de uma carreira não 

necessariamente se aplicam a outros, pois para que seja reconhecido o 

direito à percepção das diferenças, é necessário preencher 

cumulativamente quatro requisitos básicos, que assim podem ser 

sintetizados: a) A carreira do servidor tinha que receber sua remuneração 

no próprio mês de trabalho (até o último dia do mês vigente) na data da 

conversão de cruzeiro real para URV; b) A diferença decorrente da 

conversão em URV não pode ter sido reposta por aumentos salariais 

posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do fundo de direito, ou 

seja, que na data da propositura da ação não tenha decorrido mais de 

cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a restruturação 

remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve ter ingressado 

nos quadros do serviço público antes da vigência de eventual lei de 

restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três primeiros 

requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, considerando um 

universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a que esteja 

vinculado o servidor e a carreira à qual pertença. Por isso, entendo ser 

possível se valer de elementos de prova constantes não só destes, mas 

de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido juntados aos 

autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, eis que 

amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a 

ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não 

configura inépcia da contestação ou sua invalidade. Já a análise do quarto 

requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos 

que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em 

questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de apreciar nesta decisão, 

porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, que já foi abrangida 

pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo judicial, vedada 

rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e terceiro 

requisitos, é de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial 

à época, o Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. 

Governador do Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei 

que buscava “atender a todos, com especial destaque aos nossos 

educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na 

conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e 

Médicos-Legistas”. Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 

6.528/1994, datada de 15/09/1994, que “realinha as tabelas vencimentais 

dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras 

providências”. Diversos comparativos e cálculos juntados a vários 

processos de mesmo tema, já sentenciados em outras comarcas e 

julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma Recursal (ex: 

1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), demonstram 

que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em 

todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a diferença de 

URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da 

supramencionada lei. Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as 

carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da 

Lei Estadual 6.583/94. Importante salientar que consoante informação do 

IBGE, entre julho de 1994 a dezembro de 1994 o acúmulo inflacionário do 

INPC foi de apenas 17,37%, ou seja, os acréscimos salariais decorrentes 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 foram mais do que suficientes 

para repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão 

da URV e gerar ganho real da remuneração. Não bastasse, apenas por 

amor ao debate, verifico que posteriormente foi editada lei de 

restruturação da carreira em que está inserido o cargo ocupado pela parte 

autora, trazendo novos patamares remuneratórios, com a adoção do 

regime de subsídio e inegável acréscimo salarial, vez que os reajustes 

foram concedidos sobre os valores já reajustados pelas Leis Estaduais 

6.528/1994 e 6.583/94. Trata-se da Lei Complementar Estadual nº 231, de 

30 de junho de 2008, que reestruturou o quadro e plano de carreira, 

cargos e subsídios dos profissionais técnicos da educação superior da 

UNEMAT. As leis acima mencionadas, conforme o entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal Federal, constituem o termo a ser 

considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, e juntas 

sepultaram de vez qualquer direito às diferenças pleiteadas. Por fim, não 

se pode olvidar que a parte autora ocupa o cargo de PROFESSOR 

TÉCNICO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR e somente tomou posse em 

13/05/2013, ou seja, quando ingressou no serviço público as diferenças 

salariais já haviam há muito sido corrigidas. Desse modo, é forçoso 

concluir que, da vigência das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 em 

diante, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, 

nem mesmo correção de moeda, porque o reajuste salarial concedido a 

todos os servidores públicos do Poder Executivo de Mato Grosso 

ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real. 

Nesse sentido são as Súmulas 10 e 11 da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder executivo 

estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de 

valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: 

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo 

dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente 

para averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido 

à parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais pela Resolução nº 313/2020 do CNJ, 

em virtude da pandemia de Covid-19, excepcionalmente conclamo as 

partes que vierem a ser intimadas ou que porventura tomem ciência desta 

decisão a comparecer espontaneamente aos autos para praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a ajudar a manter o Poder 

Judiciário em funcionamento e atender à celeridade que se espera dos 

Juizados Especiais, afinal, não estamos em recesso, mas apenas em 

teletrabalho, com servidores e magistrados laborando regularmente de 

suas residências. Desse modo, se se tratar de ação de conhecimento em 

fase inicial, poderão as partes, independentemente da audiência de 

conciliação, apresentar proposta de acordo escrito ou, não havendo 

acordo, apresentar contestação, impugnação à contestação, etc. Estando 

o feito em fases posteriores ou em execução/cumprimento de sentença, 

poderão as partes apresentar pedidos, impugnações, pagamento de 
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débitos, interposição de recursos, pedido de expedição de alvarás, etc. 

Somente não será possível a prática de atos que dependam de 

deslocamento ou reunião de pessoas, tais como expedição de mandados 

ou realização de audiências. Ressalto que em virtude da suspensão dos 

prazos não haverá sanção processual em caso de ausência de 

manifestação, mas que a cooperação entre os atores processuais (art. 6º 

do CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica como um todo 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Pontes e Lacerda/MT, 20 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-18.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010021-18.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S/A 

EXECUTADO: MERCEDES MARTINS DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

ação proposta pelo BANCO FINASA S/A em desfavor de MERCEDES 

MARTINS DA SILVA e no decorrer do feito foi noticiado o óbito da 

executada. Intimado para promover a substituição pelos sucessores no 

prazo de 30 dias (ID 26117799), a parte exequente deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, V, da Lei 

9.099/95, facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça 

Comum. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 20 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000266-47.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DARWIN DE SOUZA 

PONTES PROCESSO n. 1000266-47.2020.8.11.0014 Valor da causa: R$ 

26.000,00 ESPÉCIE: [Concessão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: LAZARO AUGUSTO DA SILVA Endereço: SÍTIO PEDACINHO DO 

CÉU, ENTRADA NA PLACA DO FLAMENGO, ZONA RURAL, POXORÉO - 

MT - CEP: 78800-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: Avenida Brasília, S/N, em frente a Prefeitura, 

Jardim Das Américas, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso 

queira, conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao 

processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à 

consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para 

que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). Poxoréu/MT , 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000856-58.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que procedo a intimação das 

partes para no prazo legal, apresentrem as provas que pretendem 

produzir. Poxoréu , 20 de março de 2020. SALUSTIANO CANDIDO 

PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000059-82.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MATEUS JESUS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que procedo a intimação da parte 

autora para no prazo legal, efetuar o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca em Primavera 

do Leste/\mt Poxoréu /\mt , 20 de março de 2020. SALUSTIANO CANDIDO 

PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-50.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA ALMEIDA DE LIMA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000324-50.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

OLINDA ALMEIDA DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por OLINDA ALMEIDA DE 

LIMA, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

idade rural. De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão 

atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de 

Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Da 

análise dos documentos acostados com a inicial, observa-se que a 

requerente não juntou comprovante de residência, com fulcro no art. 321, 

caput do CPC/15 e sob pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, apresente comprovante de endereço. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-57.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GREGORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000384-57.2019.8.11.0014. Vistos. Abra-se vistas 

às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela parte 

autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-37.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VENILSO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000159-37.2019.8.11.0014. Vistos. Abra-se vistas 

às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela parte 

autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000039-91.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR ARGE CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE POXOREO (REU)

MUNICIPIO DE POXORÉU (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000039-91.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ENIR ARGE CONCEICAO REU: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DE POXOREO, MUNICIPIO DE POXORÉU Vistos. Intime-se a parte 

autora para impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo supra, retornem os autos conclusos para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado do mérito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de praxe. Poxoréu, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-89.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000205-89.2020.8.11.0014. AUTOR: 

GERALDO MAGELA DE SOUSA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Chamo o feito a ordem para 

retificar a decisão retro, eis que, por falha no sistema PJE, fora registrada 

decisão que não diz respeito ao presente processo. Com efeito, 

substitui-se o despacho retro pelo abaixo disposto: Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a 

ser deferida em sede de sentença, proposta por JOãO DIAS SANTANA, 

em desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 

c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Para melhor elucidação dos 

fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi 

postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do 

processo administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no 

prazo de 10 (dez) dias. Haja vista a vinculação da autarquia ao princípio 

da legalidade, e, portanto, aos requisitos legais para a concessão do 

benefício é de raríssima prática a transação entre a autarquia 

previdenciária com os pleiteantes de prestações previdenciárias. Com 

efeito, com fundamento no princípio da razoável duração do processo e 

da efetividade da prestação jurisdicional, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 
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hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. Defere-se o pedido de tramitação prioritária, 

com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-46.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON QUEIROZ MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000721-46.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

HUDSON QUEIROZ MONTEIRO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a 

ser deferida em sede de sentença, proposta por HUDSON QUEIROZ 

MONTEIRO, em face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria 

por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 

c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Para melhor elucidação dos 

fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi 

postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do 

processo administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no 

prazo de 10 (dez) dias. Haja vista a vinculação da autarquia ao princípio 

da legalidade, e, portanto, aos requisitos legais para a concessão do 

benefício é de raríssima prática a transação entre a autarquia 

previdenciária com os pleiteantes de prestações previdenciárias. Com 

efeito, com fundamento no princípio da razoável duração do processo e 

da efetividade da prestação jurisdicional, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. Defere-se o pedido de tramitação prioritária, 

com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000262-10.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE LOPES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000262-10.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

VALDETE LOPES DOS ANJOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por VALDETE LOPES DOS ANJOS, 

em desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos diversos, apresentados, igualmente, no procedimento 

administrativo de requerimento do benefício. Entretanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE a agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não 
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possuem com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000911-09.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA JOSEFA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000911-09.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: SONIA JOSEFA DE BARROS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO A ORDEM para 

revogar o despacho retro, eis que, por falha no sistema Pje, o ato judicial 

enviado para publicação não pertine ao presente processo. Presentes os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do 

local onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este 

Juízo cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Haja vista a vinculação da 

autarquia ao princípio da legalidade, e, portanto, aos requisitos legais para 

a concessão do benefício é de raríssima prática a transação entre a 

autarquia previdenciária com os pleiteantes de prestações 

previdenciárias. Com efeito, com fundamento no princípio da razoável 

duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, CITE-SE 

a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa no 

reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 345, II 

c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Defere-se o pedido de 

tramitação prioritária, com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-78.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL OTAVIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000348-78.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

JUVENAL OTAVIANO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 1000348-78.2020.8.11.0014 DECISÃO Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por JUVENAL OTAVIANO DOS SANTOS, em 

desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade 

rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em 

vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

petição inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 

c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela provisória 

de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as 

modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, 

subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo 

possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter 

incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina 

dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciados na (a) probabilidade do direito e no (b) 

perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não 

há provas suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do 

direito pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, resultaria da 

verossimilhança das alegações de fato e de direito, no tocante aos 

requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria por idade rural, 

quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no momento de 

implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), (b) 

o preenchimento do período de carência (trabalho rural pelo tempo 

correspondente ao período de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, 

no tocante à condição de trabalhador rural, não obstante a 

desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos diversos, apresentados, igualmente, no procedimento 

administrativo de requerimento do benefício. Entretanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE a agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 
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apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000268-17.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RITA GONCALVES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000268-17.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: RITA GONCALVES DE MORAIS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se a demanda de ação que 

objetiva a obtenção de auxílio doença e posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

RITA GONÇALVES DE MORAIS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a parte autora 

preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência 

do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas atividades 

profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de 

gratuidade de justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). A probabilidade do direito 

pugnado, na espécie, resulta da verossimilhança das alegações de fato e 

de direito, no tocante ao cabimento do benefício de auxílio doença ou da 

aposentadoria por invalidez (carência de 12 contribuições, condição de 

segurado e incapacidade parcial e/ou temporária ou total e permanente). 

No caso concreto, a verossimilhança do aduzido pela parte autora 

relativamente à incapacidade laboral é corroborada pelas provas juntadas 

aos autos, sobretudo, pelas declarações médicas emitidas por 

profissionais diversos, nos IDs de n. 29404714 e 29404714, os quais 

informam, de forma uníssona, que a parte autora é acometida e neoplasia 

maligna, patologia classificada sob o Cid 10-C92.1, em estado clínico inicial 

crônico. Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada 

no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de 

auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após 

filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, 

neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou 

contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina 

especializada. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015). Do mesmo 

modo, em relação à qualidade de segurada e ao período de carência, a 

ficha do CNIS (ID 29404713), a qual apresenta presunção relativa de 

veracidade, é no sentido de que o requerente contribuía para os cofres da 

Previdência na condição de contribuinte facultativa. Importa ressaltar que, 

com fulcro no art. 15, VI da Lei 8213/91, embora não tenha contribuído 

todos os meses rigorosamente, a requerente não perdeu a qualidade de 

segurada, pois não ficou mais de 06 (seis) meses sem contribuir, 

conforme se comprova dos extratos do CNIS. O perigo de dano, a seu 

turno, decorre não apenas da natureza alimentar do benefício pretendido, 

mas, sobretudo, da peculiar condição de saúde da requerente. Destarte, 

em sede de cognição abreviada, entendo presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão do benefício de auxílio doença. Com 

efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com 

o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, para 

determinar a implantação do benefício de auxilio doença no prazo de 30 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do 

local onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este 

Juízo cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Conforme pugnado pela parte 

autora, DETERMINO a realização de perícia técnica, a fim de que se 

constate, com a segurança que se requer a decisão definitiva, a 

existência ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o 

exercício de atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe 

se esta é permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a 

confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 

1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, 

fixo os honorários periciais em R$ 600 (seiscentos reais), em consonância 

com os critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do 

CNJ. Com o agendamento, intimem-se as partes, para ciência. Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para a realização da avaliação médica, e 10 (dez) dias 

após o exame para juntada do laudo. Com o aporte do referido laudo, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se ao Diretor do 

respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na forma 

estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da 

Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto. Além disso, por 

envolver a demanda interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, pugne pela realização de audiência de 

conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74030 Nr: 546-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aksinia Anfilofev

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Hepp Rodrigues 

- OAB:MT/ 19.758/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74030

 VISTO,

DEFIRO pedido de fls.195/196.

 Por conseguinte, Expeça-se o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo, para conta bancária indicada à fl. 196, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar/receber valores 

e dar quitação, conforme procuração (fl. 82).

Sem prejuízo, intime-se a advogada constituída e dê-se ciência à parte 

credora, intimando-a pessoalmente acerca da disponibilização dos valores 

na conta da causídica.

Certificada a satisfação do credito, julga-se extinto o processo, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, caput, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Na sequência, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.
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Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75560 Nr: 1292-05.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Maciel de Macedo, Jussimário Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Farias Pinto, Paulo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa de Oliveira Pinto - 

OAB:/MT 21991-O, Luis Augusto Pereira da Silva - OAB:19.456/MT, 

Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente 

para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa. Sem custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu-MT,____de ______________ de 2020.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75561 Nr: 1293-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Medina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1293-87.2017.811.0014 (Código:75561)

SENTENÇA

I. Relatório

Trata-se a demanda de ação previdenciária de concessão de auxílio 

doença com pedido de antecipação de tutela ajuizada por GILMAR MEDINA 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

narrando em suma, que a parte autora preenche os requisitos legais 

relativos à qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade 

laboral.

 Com a exordial, vieram os documentos (fls. 13/37).

A petição inicial foi despachada e indeferiu-se o pedido de tutela 

provisória de urgência. Citada, a autarquia ré apresentou contestação (fls. 

44/46). Intimada, a requente impugnou a contestação (fls.64/67).

Na sequência, determinou-se a realização de perícia médica, pelo que fora 

acostado o respectivo laudo às fls. 87/89.

Intimado, o autor não se insurgiu quanto ao laudo médico, bem como 

requereu a implantação do benefício (fl. 90/93).

Por sua vez, o instituto requerido, intimado, se manteve inerte conforme 

certidão de fl. 95.

Vieram-me os autos conclusos.

II. Fundamentação

De proêmio, observa-se do conjunto probatório que a lide está 

suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação probatória, 

impondo-se o julgamento antecipado da questão de mérito, nos moldes 

recomendados no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, encontram-se carreados todos os documentos necessários 

para formar o livre convencimento deste juízo, razão pela qual comporta 

perfeitamente o julgamento antecipado.

Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil.

Interpretando-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91, extrai-se que o deferimento 

do benefício pretendido pelo requerente reclama o preenchimento de três 

requisitos indissociáveis previstos na norma: 1) carência do benefício; 2) 

qualidade de segurado; 3) incapacidade laborativa.

 Em relação ao período de carência, é cediço que, para aquisição do 

benefício é de 12 (doze) meses (art. 25, inciso I, da Lei 8213/91). Neste 

ponto, clarividente que o requerente preenche o requisito de contribuição 

necessária para a concessão do benefício (relatório do CNIS à fl. 33).

 Em relação à qualidade de segurado, para o autor fazer jus ao auxilio 

doença, é necessário constatar a qualidade de segurado, a ser verificada 

na data do início da incapacidade, observando o disposto no art. 15 da Lei 

de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91). Extrai-se dos 

documentos de fls. 19/26, aliado ao extrato do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – CNIS (fl. 33) que foi acostado pela ré, que a parte 

autora ostenta, sem qualquer dúvida, a condição de segurado. Ademais, é 

importante ressaltar que inexiste controvérsia quanto a tal requisito, eis 

que o único fundamento invocado na decisão administrativa que indeferiu 

o benefício requerido foi, supostamente, a inexistência de capacidade 

laborativa (fl. 32),

 No que tange a incapacidade laboral, em análise ao laudo pericial 

acostado aos autos (fls. 87/89), verifica-se que o autor possui 

descolamento de retina CID: H-33 e H-54.1, que o torna incapaz total e 

temporariamente, já que, uma vez reabilitado, a incapacidade laboral 

tornar-se-á apenas parcial.

Desta feita, não tendo sido demonstrada a incapacidade total e 

permanente, reputa-se que o pedido de aposentadoria por invalidez é 

descabida.

 No que concerne ao pedido de auxílio-doença, entretanto, é de rigor o seu 

deferimento, face ao preenchimento dos requisitos da carência, condição 

de segurado e incapacidade parcial e temporária, visto que, conforme 

fundamentação alhures, a perícia judicial demonstrou a existência de 

incapacidade parcial e temporária.

III. Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido contido na 

exordial para condenar a ré a implantar ao autor o benefício de auxilio 

doença, que será devido a partir de 02/03/2017.

a) NOME DO BENEFICIÁRIO: GILMAR MEDINA DA SILVA, CPF nº 

023.628.851-27;

b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO DOENÇA;

c) A RENDA MENSAL ATUAL: A SER CALCULADA COM AS DEVIDAS 

ATUALIZAÇÕES;

d) Período do pagamento do benefício: –06 (SEIS) MESES (art. 60. §8º da 

Lei 8213/91).

e) RMI - Renda mensal inicial: Salario referência na inicial.

f) DIB - Data do início do Benefício: data do requerimento administrativo 

(02/03/2017)

g) DIP - Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da 

presente sentença.

h) Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a ré ao pagamento das parcelas devidas e não pagas, 

acrescidas de correção monetária, com base no INPC e juros de mora, 

com base nos índices oficiais da caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 

9494/97).

INTIME-SE a autarquia para que efetive a implantação do benefício no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais).

 Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autarquia ré 

ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso 

I do Código de Processo Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 

111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu- MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77264 Nr: 2111-39.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Geralda Rodrigues de Oliveira Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o 

Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS à concessão do benefício 

previdenciário de amparo social de prestação continuada à requerente 

GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, no valor mensal de 01 (um) salário 

mínimo, nos termos do artigo art. 203, inciso V, da CRFB/88, art. 20 da Lei 

n.º 8.742/1.993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2.003, devido a partir da data do 

requerimento administrativo, com a imediata implantação na folha de 

pagamento do requerido.Advirta-se a parte requerida que o benefício deve 

ser implantado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Os valores em atraso devem ser corrigidos 

monetariamente, com base no INPC, em conformidade com o RE 870947:“O 

art. 1º-F da lei 9494, com redação conferida pela lei 11.960/2009, na parte 

em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à 

Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional 

ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se 

qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da 

economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.Quanto 

aos juros de mora, no período posterior à lei 11960/2009, incidem segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança.Além disso, CONDENO o 

INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e 

a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Em atenção ao artigo 

496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas processuais, nos 

termos do art. 4º, I da lei 9289/96 c/c o art. 3º, inciso I..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 416-16.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aideni Rodrigues do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78560

SENTENÇA

I. Relatório

Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria 

por invalidez ajuizada por AIDENI RODRIGUES DO CARMO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à qualidade de 

segurado, carência do benefício e incapacidade para trabalhar.

Com a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi despachada, 

momento em que foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, 

vez que fora concedido o auxílio doença na via administrativa.

 Citada, a autarquia apresentou contestação (fls. 46/47). Na sequência, 

realizou-se a perícia médica (fls. 77/78). Intimadas as partes para 

manifestação quanto ao referido laudo, o autor manifestou concordância e 

a autarquia ré manteve-se inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

II. Fundamentação

De proêmio, observa-se do conjunto probatório que a lide está 

suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação probatória, 

impondo-se o julgamento antecipado da questão de mérito, nos moldes 

recomendados no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, encontram-se carreados todos os documentos necessários 

para formar o livre convencimento deste juízo, razão pela qual comporta 

perfeitamente o julgamento antecipado.

Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil.

Saliente-se que a parte autora realizou o requerimento administrativo do 

benefício, sendo passível a análise do mérito da demanda.

 Interpretando-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91 , extrai-se que o deferimento 

do benefício pretendido pela requerente reclama o preenchimento de três 

requisitos indissociáveis previstos na norma: 1) qualidade de segurado; 2) 

carência do benefício; 3) incapacidade laborativa, insuscetível de 

reabilitação.

 Em relação à qualidade de segurado, infere dos autos que a parte 

requerente esteve em gozo de auxilio doença até 06/02/2018, o que 

permite concluir pelo preenchimento de tal requisito, face ao disposto no 

art. 15, I da Lei 8213/91. Mantidas as condições de saúde que ensejaram o 

deferimento inicial do auxílio doença, não há que se falar em perda da 

qualidade de segurado no período transcorrido de maio até o ajuizamento 

da presente ação, pois, segundo entendimento consolidado na 

jurisprudência pátria, o trabalhador que teve cessado indevidamente o 

benefício por incapacidade, não perde a qualidade de segurado, enquanto 

perdurar, comprovadamente, a impossibilidade de exercer atividades 

laborativas em decorrência de sua condição de saúde.

O período de carência, igualmente, foi devidamente preenchido, haja vista 

o disposto acima.

 No que tange a incapacidade laboral, insuscetível de reabilitação, o exame 

pericial (fls. 76/77) revelou que, de fato, a parte autora apresenta 

incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, 

insuscetível de reabilitação eis que se encontra acometido de doença 

degenerativa da coluna vertebral (CIDs: IM-75.1, M-50, M-51 e M-47.9).

Consigne-se que inexiste qualquer indício que infirme a idoneidade do 

laudo médico judicial.

O benefício será devido a partir do dia seguinte imediato à data em que 

cessado o auxílio-doença (06/02/2018), nos termos do art. 43 da Lei 

8213/91.

III. Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA TOTALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial para condenar a ré a promover à parte autora o 

benefício de aposentadoria por invalidez, contado da data de 06/02/2018.

a) O NOME DO BENEFICIÁRIO: AIDENI RODRIGUES DO CARMO;

b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ;

c) A RENDA MENSAL ATUAL: VALOR DO AUXILIO DOENÇA JÁ PAGO, 

COM AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES;

d) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: DATA DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA (06/02/2018);

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE o réu ao pagamento das parcelas devidas e não pagas, 

acrescidas de correção monetária (INPC) e juros de mora, com base nos 

índices oficiais da caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 9494/97).

INTIME-SE a autarquia pela derradeira vez, para que cumpra a decisão de 

concessão da tutela de urgência, efetivando a implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o réu ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 111 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça .

 CUMPRA-SE.

P.R.I.

Poxoréu, 19 de março de 2020.

DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 79940 Nr: 1019-89.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Faustino Santana
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA TOTALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial para condenar a ré a promover à autora o 

benefício de aposentadoria por invalidez, contado da data de 

02/05/2019.a)O NOME DA BENEFICIÁRIO: EVA FAUSTINO SANTANA;b)O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ;c)A RENDA 

MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO;d)A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – 

DIB: DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (11/03/2016);Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das parcelas devidas e não pagas, acrescidas de correção 

monetária (INPC) e juros de mora, com base nos índices oficiais da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 9494/97).INTIME-SE a autarquia 

pela derradeira vez, para que cumpra a decisão de concessão da tutela 

de urgência, efetivando a implantação do benefício de aposentadoria por 

invalidez no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, que majoro 

para R$ 300,00 (trezentos reais).Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe 

equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 111 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça . CUMPRA-SE.P.R.I.Poxoréu, 19 de Março de 

2020.DARWIN DE SOUZA PONTESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 80356 Nr: 1203-45.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Sebastião Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1203-45.2018.811.0014 Código 80356

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por DORVALINO 

SEBASTIÃO ROSA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epigrafe.

 Analisando os autos verifica-se que a execução judicial interposta nos 

autos foi totalmente adimplida, conforme a certidão de fl.91.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução judicial.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c 513, caput, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com resolução de mérito, haja vista o 

pagamento do crédito judicial.

Havendo trânsito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações de 

estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, ____ de ______________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85544 Nr: 2027-67.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maiquem Moraes da Silva, Eder Andrade Silva, 

Leticia Maria de Andrade Pires, Ademar Alves Nogueira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINEY DE AMORIM - 

OAB:20088, Benjamim de Oliveira - OAB:5.041/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de revogação de prisão preventiva formulado por LETICIA MARIA DE 

ANDRADE PIRES e EDER ANDRADE SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.Ciência ao MP e à defesa.Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61300 Nr: 987-94.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdAT, MdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que consultando os nossos sistemas verifiquei que não existe 

nenhum valor vinculados aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61685 Nr: 1367-20.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uelton Alves de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Processo nº 1367-20.2012.811.0014 (Código: 61685)

Visto.

Em que pese a manifestação das partes pelo desinteresse na produção 

de outras provas, haja vista a divergência entre os laudos médicos 

juntados aos autos, bem como a alegação da autarquia de que o 

requerente não mais ostentaria a condição de segurado especial quando 

do inicio da incapacidade laboral, este magistrado considera que o 

processo ainda não se encontra em condições de ser julgado, nos termos 

do art. 355 do CPC/15, com a segurança que requer o juízo de cognição 

exauriente. Assim, a fim de melhor subsidiar a formação de 

convencimento judicial, com fulcro no art. 370 c/c o art. 385, caput do 

CPC/15, designo audiência de instrução e julgamento para oitiva do 

requerente, no dia 19 de maio de 2020 às 14h30 min (MT).

INTIME-SE a parte requerente a comparecer ao ato, por intermédio de seu 

advogado, bem como nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os 

advogados das partes para que intimem as testemunhas arroladas, ou, 

para que a traga no dia e hora designada, independente de prévia 

intimação.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Poxoréu, 28 de fevereiro de 2020

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65285 Nr: 1448-95.2014.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Código 65285

SENTENÇA

VISTO,
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Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos c/c pedido de 

liminar, ajuizada por JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA, em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Devidamente intimado pessoalmente para regularizar sua representação 

processual sob pena de extinção, a parte autora manteve-se inerte fl.231.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cumpre salientar que sua última intimação se deu no dia 03 de maio de 

2017, sendo que passados quase 03 (três) anos, este ainda não 

apresentou aos autos qualquer manifestação.

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa.

Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, ____de ____________ de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67937 Nr: 1160-16.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.Por derradeiro, CUMPRA-SE 

integralmente a sentença prolatada às fls. 203 e ss. INTIMEM-SE as partes. 

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, _______ de 

_________________ de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68813 Nr: 1577-66.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderino Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1577-66.2015.811.0014 (Código n° 68813)

Vistos,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ALDERINO BORGES 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

expedidos os respectivos alvarás de levantamento (fls. 152/153), bem 

como certificado à fl. 154 o adimplemento total e voluntário, pela autarquia, 

do crédito exequendo, pelo que vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente e ao seu causídico, conforme alvarás de levantamento.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, nos termos do art. 924, II 

c/c art. 513 do CPC/15.

 Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, II c/c o art. 513 do novel Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Poxoréu-MT,____de ______________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70183 Nr: 538-97.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Francisco de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para apresentar os 

addos bancários para transferências dos valores vinsulados nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 7389 Nr: 2499-98.2001.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. Rural Primavera do Leste Ltda 

Primacredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Lopes dos Santos, José Lopes dos 

Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, Nelson Manoel 

Júnior - OAB:MT 5.454-B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Posto isso, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo 

pelo qual JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso II, do novel Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, CONDENO o exequente ao pagamento das custas 

processuais. No entanto, DEIXO de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, porquanto os requeridos não ofereceram 

resistência, sequer tendo comparecido aos autos.Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do 

art. 1.006, da CNGC/MT.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15263 Nr: 4078-13.2003.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Celestino das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Processo 4078-13.2003.811.0014 (Código 15263)

 Vistos,

DEFIRO o pedido de fl. 225, proceda-se conforme requerido.

Realizada as diligências, INTIME-SE o exequente para que dê 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60546 Nr: 245-69.2012.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maia Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Processo nº 245-69.2012.811.0014 (Código 60546)

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de ação de ação de depósito em consignação por JOSÉ MAIA 

MEDEIROS, em face de LUIZ PEREIRA PINTO, todos devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito (fls. 123/124).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, “b”, do CPC.

À custa remanescente ao honorário advocatício foram adimplidas 

conforme cheque n. 900576 (fl. 125).

Ainda, EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos valores 

depositados em juízo, para conta indicada em fl. 124.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66881 Nr: 605-96.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dores de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 

20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Diante do cumprimento voluntário da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II c/c o art. 513 

do CPC/15.Certificada a disponibilização dos valores para o causídico e a 

intimação pessoal da parte autora, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 19 de março de 

2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70381 Nr: 660-13.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 4ª Vara Cível Rondonópolis-MT, Maria 

do Amaral Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Machado Mardine 

Santana - OAB:MT 17.297

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo de avaliação acostada nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 76297 Nr: 1652-37.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Processo nº 1652-37.2017.811.0014 (Código 76297)

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por ALTAIR SIQUEIRA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

DEFIRO o pedido de folhas retro e DETERMINO o processamento da fase 

de cumprimento de sentença.

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para:

a) Em 15 (quinze) dias, pagar o débito, com fulcro no artigo 523, caput, 

CPC.

b) Manifestar quanto à petição de fls. 167/169.

No mais, proceda-se a secretaria quanto à ratificação da capa dos autos 

fazendo constar a nova fase processual.

Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, ¬¬¬___de março de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77490 Nr: 2235-22.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Rodrigues do Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77490

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de divisão e demarcação de terras c/c danos materiais, 

ajuizada pelo GILMAR SANTOS PEREIRA, em desfavor de BERNARDINO 

RODRIGUES DO REGO, todos devidamente qualificados nos autos.

Devidamente intimado para dar andamento ao feito, a parte autora 

manteve-se inerte em todas intimações de fl.26, 30.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cumpre salientar que sua última intimação se deu no dia 14 de agosto de 

2019, sendo que passados quase 06 (seis) meses, este ainda não 

apresentou aos autos qualquer manifestação.

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa.

Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, ____de ____________ de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78651 Nr: 454-28.2018.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauralice Bernardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Souza Aaraújo, Caixa Econômica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78651

VISTO,

Trata-se a demanda de alvará ajuizado por LAURALICE BERNARDO DA 

SILVA, visando em síntese a expedição de autorização para levantamento 

do numerário de R$ 303,08 (trezentos e três reais e oito centavos) que se 

encontra depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta 

cidade. Afirma que era convivente como o de cujos, com quem 

compartilhou a vida em comum por mais de 20 anos.

Com a exordial vieram os documentos;

Houve a juntada de certidão de óbito do titular do numerário.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, observo que o presente procedimento foi ajuizado 

por Lauralice Bernardo da Silva, a qual alega ter sido companheira do de 

cujos.

Considerando que o presente procedimento de jurisdição voluntaria não 

comporta dilação probatória e que a requerente pauta seu direito em 

matéria de fato (condição de companheira), é de rigor que haja a extinção 

do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir 

(na vertente da adequação). Em outras palavras, sendo necessária a 

produção de provas, não é adequado o procedimento de pedido de alvará.

Ante exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do NCPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Tratando-se de demanda de jurisdição voluntaria, inexistindo 

sucumbência, inaplicável a condenação em honorários sucumbenciais.

Com o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

Poxoréu, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 1806-21.2018.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdei Lopes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O

 Vistos.

Conforme se observa da certidão de fl. 61, tem-se que, a arma de fogo, 

que pretende o requerente ver restituída em seu favor, fora destruída no 

44ª Batalhão de Infantaria Motorizada, em Cuiabá/MT, procedimento 

realizado em observância aos ditames da Lei nº 10.826/03.

Assim, restando, portanto, impossibilitada a restiuição do armamento, 

cientifique-se o requerente e, após, arquivem-se estes autos, com as 

baixas e precauções necessárias.

Às providências. Cumpra-se, expedino o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 3969 Nr: 630-37.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serraria e Carpintaria Nossa Senhora 

Aparecida Ltda, Sady Hintz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Maciel - 

OAB:MT/7301-A, Jorge Amádio F. Lima - OAB:MT/ 4037, Juel 

Prudêncio Borges - OAB:3.838 MT, Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 630-37.2000.811.0014 (Código 3969)

 Vistos.

A Caixa Econômica Federal, através de seu representante processual, 

requer o arquivamento do presente processo.

Há viabilidade jurídica no pleito de arquivamento provisório, visto que 

existe previsão legal, consoante disposição no artigo 20 da Portaria PGFN 

nº 396/2016 e artigo 40 da Lei 6.830/1980.

Isto posto, retornem os autos ao ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, sem 

baixa na distribuição, até ulterior manifestação do exequente ou atingido o 

instituto da prescrição.

Ás providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 12647 Nr: 1916-45.2003.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1916-45.2003.811.0014 (Código 12647)

Vistos,

INDEFIRO o pedido de fl. 191, pois decorreu o prazo solicitado contado do 

requerimento.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25648 Nr: 904-20.2008.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilma Freitas Souza Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 904-20.2008.811.0014 (Código n° 25648)

Vistos,

PROCEDA-SE a secretária sobre as diligências quanto ao levantamento do 

alvará expedido em fl. 106.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25924 Nr: 1177-96.2008.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Barbosa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AKIYOSHI 

MORAES HAYASHIDA - OAB:11758

 Processo 1177-96.2008.811.0014 (Código 25924)

Vistos,

INDEFIRO o pedido de fl. 92, pois decorreu o prazo solicitado contado do 
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requerimento.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26292 Nr: 286-41.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Processo nº 286-41.2009.811.0014 (Código: 26292)

Vistos.

 Dê-se vistas dos autos à autarquia executada para que, querendo, no 

prazo legal, apresente impugnação ao cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 30367 Nr: 1171-84.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mathews Pereira Vielela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Ribeiro Vilela, Antonio Pedro 

Ribeiro Vilela, Lucas Ribeiro Vilela Filho, Márcia Maria Ribeiro Vilela Rocha, 

Helena Lucia Ribeiro Vilela, Luiz Fernando Ribeiro Vilela, Orlando Ribeiro 

Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Marisa Salvajoli 

Guilherme - OAB:MT/10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Processo n° 1171-84.2011.811.0014 (Código nº 30367)

Vistos,

INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para, em 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, com fulcro no artigo 523, caput, CPC.

Caso não haja pagamento voluntário RETORNEM-SE os autos para 

proceder à penhora online.

Ás providências cumpra-se expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62899 Nr: 1130-49.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1130-49.2013.811.0014 (Código nº 62899)

 Vistos,

INTIME-SE a parte requerente, PESSOALMENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito por abandono da 

causa.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65674 Nr: 1702-68.2014.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Joaquim de Oliveira Filho, Ireny Candida de 

Morais Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroteu Sodré dos Santos, 

Ambrósio Ferreira dos Santos, Aparecida Lopes Castrequini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O, Sunamita V. Nascimento Farias - 

OAB:8.822-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1702-68.2014.811.0014 (Código 65674)

Vistos,

INDEFIRO o pedido de fl.152, pois decorreu o prazo solicitado contado do 

requerimento.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 76408 Nr: 1692-19.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane de Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moracy Marques Rezende, Valdirene Braga da 

Rocha, Wanessa Karolaine da Silva Vieira, AVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Adriano Souza Paulino - OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 

14537

 Processo: 1692-19.2017.811.0014 (Código: 76408)

Vistos etc.

INTIMEM- SE as partes requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos, quanto à petição de fls. 179.

Decorrido o prazo, VOLVA-ME os autos concluso para futuras 

deliberações.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, ¬¬¬19 de março de ¬¬¬¬2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 172 Nr: 1026-72.2004.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Principal-Tecidos e Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aíssa Karin Gehring - 

OAB:5.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1026-72.2004.811.0014 (Código 172)

Vistos,

 Trata-se de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna que seja realizada a negativação do nome da empresa executada A 

Principal Tecidos e Confecções LTDA, CNPJ: 00.317.784/0001-86, através 

do sistema SERASAJUD, bem como seja procedida buscas de eventuais 

bens em nome do mesmo, através do Sistema de Registro Eletrônico de 
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Imóveis (SREI).

Pois bem.

DEFIRO pedido de fl. 203.

OFICIE-SE ao SERASA/SPC para que proceda a devida inclusão, devendo 

tal negativação ser mantida até o devido pagamento do débito, ou, então, 

até que seja extinta a execução, por qualquer motivo, conforme disposto 

no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, em relação ao pedido de expedição de ofício ao SREI - Sistema 

de Registro Eletrônico de Imóveis, verifica-se que o mesmo deve 

prosperar, visto que, tal ferramenta tem como objetivo facilitar o 

intercâmbio de informações, através de um sistema de pesquisa 

patrimonial, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, por meio 

do Provimento nº. 47/2015.

Por corolário lógico, DEFIRO o pedido e, por consequência, oficie-se ao 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), para que apresentem os 

bens localizados em nome da empresa executada A Principal Tecidos e 

Confecções LTDA, CNPJ: 00.317.784/0001-86.

Procedidas as diligencias necessárias, INTIME-SE a fazenda exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao regular andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29420 Nr: 225-15.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 225-15.2011.811.0014 (Código n° 29420)

Vistos,

Trata-se de execução fiscal proposta pela MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT em 

face de JOÃO DIAS BARBOSA, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Instada a se manifestar, o município exequente informa que desde 2012, 

atestou, mediante advogado, que houve o pagamento da dívida 

diretamente no setor de tributação da prefeitura Municipal de Poxoréu, 

conforme vê-se em certidão de fl. 18.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução fiscal, de tal sorte que a fazenda 

credora postula a extinção do feito.

Isto posto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, JULGO EXTINTA por 

sentença a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 

II, do novel Código de Processo Civil.

Por conseguinte, DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras, ou 

desbloqueio de contas relacionadas a este feito, ante a integral quitação 

do débito exequendo, devendo ser expedido o necessário para tanto.

 Sem custas e honorários advocatícios (art. 26, da Lei nº 6.830/80).

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60860 Nr: 556-60.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.S. Bonfim Ltda - Cerealista União, Nivaldo 

Severo Bomfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 556-60.2012.811.0014 (Código: 60860)

Vistos,

DEFIRO o pedido de fl. 98.

Assim, INTIME-SE o executado acerca da penhora do veículo indicado a fl. 

85, por oficial de Justiça, conforme pugnado em petição de fl. 98.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61230 Nr: 919-47.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Militrina Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº919-47.2012.811.0014 (Código: 61230)

SENTENÇA

Vistos etc.

 EXPEÇA-SE alvará como requerido no petitório de fl. 176/177. Na 

sequência, INTIME-SE a parte pessoalmente, dando-lhe ciência da 

disponibilização dos valores na conta do causídico.

 Ante o exposto, haja vista o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTO 

o presente cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II c/c o art. 

513 do CPC/15.

Certificada a disponibilização dos valores para o causídico e a intimação 

pessoal da parte autora, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61981 Nr: 270-48.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Figueiredo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Processo n° 270-48.2013.811.0014 (Código n° 61981)

Vistos,

Considerando que a parte exequente informou que não logrou êxito na 

busca de bens em nome do executado, DEFIRO o pedido de fl. 99 e, 

consequentemente, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo 

provisório até a identificação de bens do executado ou o decurso do 

prazo prescricional.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63379 Nr: 63-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:/MT - 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n º 63-15.2014.811.0014 (Código 63379)

 Vistos.

Analisando os autos verifica- se que, determinada a avaliação/penhora do 

imóvel sob a matrícula nº 8.449, certificou-se o Sr. Oficial de Justiça a 

impossibilidade de tal diligencia, considerando que o endereço apontado 

nos autos é incerto, e que vizinhos o informarão que esses personagens 

tem negócios confusos envolvendo terra naquela região.

 Conseguinte, a parte exequente acostou aos autos CROQUI, MATRÍCULA 

e ROTEIRO, a fim de realizar o prosseguimento da demanda (fls.202/206).

Deste modo, DEFIRO o pedido retro, e assism, EXPEÇA-SE o necessário 

para que seja efetivada a contrição e avaliação do imóvel denominado 

“Fazenda Fórmula Um”, conforme já certificado à fl. 99, nos termos do art. 

838, do NCPC.

Consigno, desde já, que o pedido de averbação na matrícula do imóvel 

penhorado é diligência que compete à parte exequente, nos termos do 

artigo 844 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao 

exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67026 Nr: 689-97.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS DOS SANTOS, TIAGO ROBERTO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 689-97.2015.811.0014 (Código: 67026)

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover os atos necessários ao regular processamento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Às providências. CUMPRA-SE.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71004 Nr: 1030-89.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO DA SILVA MARQUEZ & CIA LTDA ME, 

Marco da Silva Marquez, Clério Rogeris Frassão de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida 

Alves-Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1030-89.2016.811.0014 (Código 71004)

Vistos,

Trata-se de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

requer, seja procedida, a citação por edital do espólio da parte executada, 

uma vez que é dever do contribuinte o fornecimento atualizado do seu 

endereço aos bancos do fisco.

Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço do espólio da executada, pois não há sequer prova de que 

diligenciou junto aos órgãos dos quais tem acesso, comprovando que 

tentou obter alguma informação pertinente.

Ressalta-se, ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação, bem como, expedir edital de 

citação do mesmo.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de fls. 63.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o regular andamento ao feito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo provisório.

Ás providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75320 Nr: 1203-79.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILdS, RLdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente, 

para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo.Ciência ao 

MPE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 19 de março de 

2020.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72875 Nr: 2094-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº2094-37.2016.811.0014 (Código: 72875)

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MARIA DALVA 

GUIMARÃES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

expedidos os respectivos alvarás de levantamento (fl.124/125), bem como 

certificado à fl. 126 o adimplemento total da execução.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente e ao seu causídico, conforme alvarás de levantamento.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, nos termos do art. 924, II 

c/c art. 513 do CPC/15.

 Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, II c/c o art. 513 do novel Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Poxoréu-MT 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70041 Nr: 469-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 469-65.2016.811.0014 (Código 70041)

 Vistos,

INTIME-SE pessoalmente o Executado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento voluntário do valor devido.

Em caso de não pagamento que nomeie bens à penhora, pena de serem 

penhorados seus bens até o limite da dívida.

No caso de penhora terá 15 (quinze) dias para oferta de embargos.

Ás providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 75942 Nr: 1481-80.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Macedo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1481-80.2017.811.0014 (Código n° 75942)

 Vistos,

INTIME-SE a parte exequente, PESSOALMENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito por abandono da 

causa.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77266 Nr: 2113-09.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benicio Severino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº2113-09.2017.811.0014 (Código: 77266)

 Vistos.

DEFIRO o pedido de folhas retro e DETERMINO o processamento da fase 

de cumprimento de sentença.

PROCEDA ao Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos 

do artigo 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão 

do tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, 

a depender do sistema vinculado ao feito.

 INTIME-SE a autarquia ré, com envio dos autos em carga para, querendo, 

impugnar os cálculos apresentados pela parte autora em 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo concordância 

expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

separadamente, para a parte e para o advogado (honorários 

sucumbenciais), em conformidade com a súmula vinculante 27. Atente-se 

para as formalidades legais e encaminhem-se ao Tribunal Regional 

Federal.

Na sequência, EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás e INTIME-SE a parte 

para ciência (na hipótese de transferência bancária) ou retirada na 

secretaria no prazo de 10 dias (quando inexistente nos autos pedido 

expresso para transferência, com as devidas informações bancárias).

Em havendo pedido expresso para transferência dos valores devidos à 

parte para a conta do causídico, desde que existente instrumento de 

procuração com poderes para dar e receber quitação, expeça-se como 

requerido e intime-se a parte pessoalmente dando-lhe ciência.

Certificado o adimplemento total da obrigação, VENHAM-ME os autos 

conclusos para decisão/sentença.

 Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

CONCLUSOS para deliberações.

Às providências.

Poxoréu/MT, 19 de março de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66190 Nr: 204-97.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Batista Rosa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 204-97.2015.811.0014 (Código nº 66190)

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente, PESSOALMENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito por abandono da 

causa.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000262-10.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE LOPES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000262-10.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

VALDETE LOPES DOS ANJOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por VALDETE LOPES DOS ANJOS, 

em desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 
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diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos diversos, apresentados, igualmente, no procedimento 

administrativo de requerimento do benefício. Entretanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE a agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não 

possuem com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-93.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000250-93.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Trata-se a demanda de ação que 

objetiva a obtenção de auxilio doença e posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada por MARIA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à 

qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade para 

trabalhar nas suas atividades profissionais. É o breve relatório. 

Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de gratuidade de justiça: Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, 

verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se concluir 

pela probabilidade do direito pugnado, que, na espécie, resultaria da 

verossimilhança das alegações de fato e de direito, no tocante ao 

cabimento do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

(carência de 12 contribuições, condição de segurado e incapacidade 

parcial e/ou temporária ou total e permanente). Explica-se. Em que pese a 

verossimilhança das alegações relativas à incapacidade para o trabalho, 

não há nos autos indícios ou provas suficientes da condição de segurado 

e da carência. Diversos documentos foram juntados ao caderno 

processual, com a finalidade de comprovar a condição de trabalhadora 

rural. Entretanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em 

juízo de cognição abreviada, se concluir pela existência das condições 

legais mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o 

deferimento do benefício pretendido, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial, bem como a realização de 

laudo pericial. Nas suas razões de decidir, entendeu o INSS que o 

ingresso ao RGPS foi posterior à aquisição da patologia incapacitante. A 

parte autora, a seu turno, alega que é segurada da previdência, na 

condição de segurada especial, há mais de 20 anos, tendo sido acometida 

pela doença dentro deste lapso temporal. Destarte, é imprescindível seja o 

conjunto probatório enrobustecido para que se afira tais informações. 

Ressalte-se que, no tocante à condição de trabalhador rural, não obstante 

a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo período de 

trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e apta a 

comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício, em especial, a condição de 

trabalhador rural e o período de carência. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Sobreleva esclarecer que, em sendo 

o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a 

dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, 

em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 
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comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Os benefícios por incapacidade têm por objetivo garantir ao 

segurado da Previdência Social condições de sobrevivência mínimas, 

quando, de fato, impossibilitado de trabalhar e auferir renda, em razão de 

incapacidade para trabalhar, por motivos de doença ou acidente. É o que 

se infere da dicção do art. 39, I da lei 8213/91: Art. 39. Para os segurados 

especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 

auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que 

comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Além disso, no caso 

concreto, para que se afira o cabimento de auxílio doença ou de 

aposentadoria por invalidez, ainda que em caráter liminar, é imprescindível 

a realização de perícia que ateste a extensão e a provável duração da 

incapacidade que acomete a parte autora. Importa ressaltar que, muito 

embora seja possível a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Com efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em 

conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15; (2) 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada formulado pelo autor, sem prejuízo da possibilidade de 

deferimento posterior, mediante pedido expresso e comprovação dos 

requisitos legais; Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 

Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO a realização de perícia 

técnica, a fim de que se constate, como acima mencionado, a existência 

ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o exercício de 

atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe se esta é 

permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do 

laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com 

cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista os 

critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. 

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência. FIXO o prazo de 

20 (vinte) dias para a realização da avaliação médica, e 10 (dez) dias 

após o exame para juntada do laudo. Com o aporte do referido laudo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto. Além 

disso, por envolver a demanda interesses indisponíveis, e tendo em vista 

que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade 

do interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, pugne pela realização de audiência de 

conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-98.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000282-98.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA, 

em desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por 

idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos diversos, apresentados, igualmente, no procedimento 

administrativo de requerimento do benefício. Entretanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 
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jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 

5º,LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE a agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de 

interesses indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, 

em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, 

não se apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré 

mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o 

pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), 

ciente de que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, 

em conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-19.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MICIAS FAVORETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000242-19.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

MICIAS FAVORETO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a ser deferida em sede de sentença, 

proposta por MICIAS FAVORETO, em face do INSS, pugnando pela 

concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Presentes os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do 

local onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este 

Juízo cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Haja vista a vinculação da 

autarquia ao princípio da legalidade, e, portanto, aos requisitos legais para 

a concessão do benefício é de raríssima prática a transação entre a 

autarquia previdenciária com os pleiteantes de prestações 

previdenciárias. Com efeito, com fundamento no princípio da razoável 

duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, CITE-SE 

a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa no 

reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 345, II 

c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Defere-se o pedido de 

tramitação prioritária, com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000350-48.2020.8.11.0014. AUTOR: 

IZAEL RIBEIRO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) Trata-se a demanda de ação que objetiva o 

restabelecimento do auxílio doença, com pedido de tutela provisória de 

urgência, ajuizada por IZAEL RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à 

qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade para 

trabalhar nas suas atividades profissionais. É o breve relatório. 

Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de gratuidade de justiça: Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). A probabilidade do direito pugnado, na espécie, 

resulta da verossimilhança das alegações de fato e de direito, no tocante 

ao cabimento do benefício de auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez (carência de 12 contribuições, condição de segurado e 

incapacidade parcial e/ou temporária ou total e permanente). No caso 

concreto, a verossimilhança do aduzido pela parte autora relativamente à 

incapacidade laboral é corroborada pelas provas juntadas aos autos, 

sobretudo, pelas declarações médicas emitidas por profissionais diversos 

(IDs de n. 29812168 e 29812724), os quais informam a presença de 

sequelas incapacitantes, decorrentes de acidente vascular cerebral 

ocorrido em 04 de junho de 2019. Relativamente à condição de segurado e 

carência, consta dos autos que a requerente esteve em gozo de auxilio 

doença até outubro de 2019, o que permite concluir pelo preenchimento de 

tal requisito, face ao disposto no art. 15, I da Lei 8213/91. Mantidas as 

condições de saúde que ensejaram o deferimento inicial do auxílio doença, 

não há que se falar em perda da qualidade de segurado no período 

transcorrido até o ajuizamento da presente ação. Isto porque, segundo 

entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o trabalhador que teve 

cessado indevidamente o benefício por incapacidade, não perde a 

qualidade de segurado, enquanto perdurar, comprovadamente, a 

impossibilidade de exercer atividades laborativas em decorrência de sua 

condição de saúde. O perigo de dano, a seu turno, decorre não apenas da 

natureza alimentar do benefício pretendido, mas, sobretudo, da peculiar 

condição de saúde da requerente. Destarte, em sede de cognição 

abreviada, entendo presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão do benefício de auxílio doença. Com efeito, (1) DEFIRO o 

pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e 

art. 99, § 2º do CPC/15. (2) DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, para determinar a 

implantação do benefício de auxilio doença no prazo de 30 dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Conforme pugnado pela parte autora, 

DETERMINO a realização de perícia técnica, a fim de que se constate, com 

a segurança que se requer a decisão definitiva, a existência ou não de 

patologia que, efetivamente, incapacite para o exercício de atividade rural, 

e em havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 
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temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), haja vista os critérios previstos no art. 25 c/c 

art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. Com o agendamento, intimem-se as 

partes, para ciência. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da 

avaliação médica, e 10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo. 

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o 

laudo, oficie-se ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do 

Estado para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da 

Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se 

o necessário para tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, pugne pela realização 

de audiência de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. Defere-se o pedido de tramitação prioritária, com fulcro no art. 71 

da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000268-17.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: RITA GONCALVES DE MORAIS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se a demanda de ação que 

objetiva a obtenção de auxílio doença e posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

RITA GONÇALVES DE MORAIS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a parte autora 

preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência 

do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas atividades 

profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de 

gratuidade de justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). A probabilidade do direito 

pugnado, na espécie, resulta da verossimilhança das alegações de fato e 

de direito, no tocante ao cabimento do benefício de auxílio doença ou da 

aposentadoria por invalidez (carência de 12 contribuições, condição de 

segurado e incapacidade parcial e/ou temporária ou total e permanente). 

No caso concreto, a verossimilhança do aduzido pela parte autora 

relativamente à incapacidade laboral é corroborada pelas provas juntadas 

aos autos, sobretudo, pelas declarações médicas emitidas por 

profissionais diversos, nos IDs de n. 29404714 e 29404714, os quais 

informam, de forma uníssona, que a parte autora é acometida e neoplasia 

maligna, patologia classificada sob o Cid 10-C92.1, em estado clínico inicial 

crônico. Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada 

no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de 

auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após 

filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, 

neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou 

contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina 

especializada. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015). Do mesmo 

modo, em relação à qualidade de segurada e ao período de carência, a 

ficha do CNIS (ID 29404713), a qual apresenta presunção relativa de 

veracidade, é no sentido de que o requerente contribuía para os cofres da 

Previdência na condição de contribuinte facultativa. Importa ressaltar que, 

com fulcro no art. 15, VI da Lei 8213/91, embora não tenha contribuído 

todos os meses rigorosamente, a requerente não perdeu a qualidade de 

segurada, pois não ficou mais de 06 (seis) meses sem contribuir, 

conforme se comprova dos extratos do CNIS. O perigo de dano, a seu 

turno, decorre não apenas da natureza alimentar do benefício pretendido, 

mas, sobretudo, da peculiar condição de saúde da requerente. Destarte, 

em sede de cognição abreviada, entendo presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão do benefício de auxílio doença. Com 

efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com 

o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, para 

determinar a implantação do benefício de auxilio doença no prazo de 30 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do 

local onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este 

Juízo cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Conforme pugnado pela parte 

autora, DETERMINO a realização de perícia técnica, a fim de que se 

constate, com a segurança que se requer a decisão definitiva, a 

existência ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o 

exercício de atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe 

se esta é permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a 

confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 

1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, 

fixo os honorários periciais em R$ 600 (seiscentos reais), em consonância 

com os critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do 

CNJ. Com o agendamento, intimem-se as partes, para ciência. Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para a realização da avaliação médica, e 10 (dez) dias 

após o exame para juntada do laudo. Com o aporte do referido laudo, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se ao Diretor do 

respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na forma 

estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da 

Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto. Além disso, por 

envolver a demanda interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, pugne pela realização de audiência de 

conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-52.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IMIDIO LEITE PINHEIRO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000298-52.2020.8.11.0014. AUTOR: 

IMIDIO LEITE PINHEIRO NETO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por IMIDIO LEITE PINHEIRO 

NETO, em desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria 

por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, 

tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei 

Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos diversos, apresentados, igualmente, no procedimento 

administrativo de requerimento do benefício. Entretanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE a agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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Processo Número: 1000223-13.2020.8.11.0014
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000223-13.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

FELICIANO VIEIRA NETO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Trata-se a demanda de ação que objetiva o restabelecimento do auxílio 

doença, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por 

FELICIANO VIEIRA NETO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a parte autora 

preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência 

do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas atividades 

profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de 

gratuidade de justiça: Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). A probabilidade do direito 

pugnado, na espécie, resulta da verossimilhança das alegações de fato e 

de direito, no tocante ao cabimento do benefício de auxílio doença ou da 

aposentadoria por invalidez (carência de 12 contribuições, condição de 

segurado e incapacidade parcial e/ou temporária ou total e permanente). 

No caso concreto, a verossimilhança do aduzido pela parte autora 

relativamente à incapacidade laboral é corroborada pelas provas juntadas 

aos autos, sobretudo, pelas declarações médicas emitidas por 

profissionais diversos (IDs de n. 228851859, 28851860, 28851861, 

28851862), os quais informam, de forma uníssona, a presença de 

sequelas incapacitantes, decorrentes de acidente de trânsito. No laudo de 

ID 228851859 atesta o profissional de medicina que o paciente “apresenta 

sequela definitiva em membro inferior direito secundário e fratura 

complexa de fêmur direito”. Acrescenta que a lesão “evoluiu com ausência 

de consolidação do fêmur direito (pseudoartrose) e osteoporose 

pós-traumática em quadril direito, paciente com episódios de dor, redução 

da forma motora e muscular, desequilíbrio, dismetria de membros que 
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culmina em incapacidade para atividades laborativas e trabalho pesado. ”. 

Sendo o requerente trabalhador rural, ao menos em sede de cognição 

abreviada, é forçoso o reconhecimento da incapacidade capaz de ensejar 

inviabilidade laboral, do benefício requerido. Relativamente à condição de 

segurado e carência, do ID de n. 28851858 infere-se que inexiste 

controvérsia. O perigo de dano, a seu turno, decorre não apenas da 

natureza alimentar do benefício pretendido, mas, sobretudo, da peculiar 

condição de saúde do requerente. Destarte, em sede de cognição 

abreviada, entendo presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão do benefício de auxílio doença. Com efeito, (1) DEFIRO o 

pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e 

art. 99, § 2º do CPC/15. (2) DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, para determinar a 

implantação do benefício de auxilio doença no prazo de 30 dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Conforme pugnado pela parte autora, 

DETERMINO a realização de perícia técnica, a fim de que se constate, com 

a segurança que se requer a decisão definitiva, a existência ou não de 

patologia que, efetivamente, incapacite para o exercício de atividade rural, 

e em havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 

temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), haja vista os critérios previstos no art. 25 c/c 

art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. Com o agendamento, intimem-se as 

partes, para ciência. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da 

avaliação médica, e 10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo. 

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o 

laudo, oficie-se ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do 

Estado para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da 

Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se 

o necessário para tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, pugne pela realização 

de audiência de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito
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Processo Número: 1000619-24.2019.8.11.0014
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000619-24.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

BOANERGES DE PAULA RAMOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de ação para concessão de pensão por morte, com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por BOANERGES DE PAULA 

RAMOS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), todos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta a parte autora 

que viveu em união estável com o de cujos, que, em vida, era segurado da 

Previdência Social, motivo pelo qual postulou pela concessão de tutela de 

urgência para determinar à autarquia ré a imediata implantação do 

benefício de pensão por morte em seu favor. Recebida a inicial, 

indeferiu-se a tutela provisória de urgência pugnada. Na sequência, fora 

apresentada contestação e impugnação à contestação. Vieram os autos 

conclusos. Diante da apresentação de contestação e impugnação, não 

sendo caso, por ora, de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), 

cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do CPC. Das questões processuais 

pendentes: Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento. Presentes os pressupostos processuais de existência e 

de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. 

Saliente-se que, considerando-se que o STJ firmou entendimento no 

sentido de que fundo de direito dos benefícios previdenciários não 

prescreve, eventual prescrição das parcelas devidas e não pagas será 

analisada oportunamente. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. Delimitação das questões de fato e 

organização das provas: Resolvidas as questões processuais pendentes, 

mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido os seguintes pontos: (a) 

A condição de companheira da requerida, bem como, em sendo o caso, o 

período de duração da união estável; (b) A condição de segurado do de 

cujos, eis que, em que pese a alegação de que ele estaria aposentado 

pelo INSS na data do óbito, não vislumbro nos autos a prova do aduzido; 

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem, especificando as provas que entendem necessárias ao 

deslinde do feito, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório, sob pena de 

indeferimento. Intime-se o INSS, ainda, para que, no mesmo prazo acima, 

informe nos autos se há dependentes habilitados para o recebimento do 

benefício pugnado. Após o decurso do prazo assinalado, REMETAM-SE os 

autos conclusos para o início da fase instrutória ou para o julgamento 

antecipado da lide. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Poxoréu, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000585-83.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000585-83.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: LUZINETE DIAS SOARES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro o pedido de folhas retro e 

determino o processamento da fase de cumprimento de sentença. 

Proceda ao Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos 

do artigo 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão 

do tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, 

a depender do sistema vinculado ao feito. Intime-se a autarquia ré, com 

envio dos autos em carga para, querendo, impugnar os cálculos 

apresentados pela parte autora em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 

535 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo acima sem 

requerimentos ou havendo concordância expressa do INSS, certifique-se 

e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, separadamente, para a parte e para o 

advogado (honorários sucumbenciais), em conformidade com a súmula 

vinculante 27. Atente-se para as formalidades legais e encaminhem-se ao 

Tribunal Regional Federal. Na sequência, expeçam-se os respectivos 

alvarás e intime-se a parte para ciência (na hipótese de transferência 

bancária) ou retirada na secretaria no prazo de 10 dias (quando 

inexistente nos autos pedido expresso para transferência, com as 

devidas informações bancárias). Em havendo pedido expresso para 

transferência dos valores devidos à parte para a conta do causídico, 

desde que existente instrumento de procuração com poderes para dar e 

receber quitação, expeça-se como requerido e intime-se a parte 

pessoalmente dando-lhe ciência. Certificado o adimplemento total da 
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obrigação, venham-me os autos conclusos para decisão/sentença. 

Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

CONCLUSOS para deliberações. Às providências. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000853-06.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LIRA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000853-06.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

LIRA PEREIRA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por LIRA PEREIRA DE SOUZA, em 

desfavor do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade 

rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em 

vista o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: 

O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciados na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não há provas 

suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do direito 

pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, resultaria da verossimilhança 

das alegações de fato e de direito, no tocante aos requisitos para 

cabimento do benefício de aposentadoria por idade rural, quais sejam: (a) 

a condição de trabalhador rural no momento de implementação do requisito 

idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do 

período de carência (trabalho rural pelo tempo correspondente ao período 

de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, no tocante à condição de 

trabalhador rural, não obstante a desnecessidade de que a prova material 

diga respeito a todo período de trabalho campesino, é imprescindível que 

seja ela robusta e apta a comprovar, com a verossimilhança que se 

requer, a presença dos requisitos para a concessão do benefício. É o que 

se depreende do enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da 

probabilidade do direito alegado, é necessário, para a concessão de 

medida antecipatória sem a oitiva da parte contrária, que reste configurado 

o periculum in mora, correspondente ao risco de dano irreparável em 

razão da possível demora do provimento jurisdicional definitivo. No caso 

dos autos foram juntados documentos diversos, apresentados, 

igualmente, no procedimento administrativo de requerimento do benefício. 

Entretanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de 

cognição abreviada, se concluir pela existência das condições legais 

mínimas (sobretudo, do tempo de trabalho campesino) para o deferimento 

da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva de 

testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, 

em sendo o segurado trabalhador rural, como é, supostamente, o caso 

dos autos, a dispensa do recolhimento de contribuições previdenciárias é 

benesse que, em contrapartida, requer segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, em especial do trabalho 

rural por lapso temporal equivalente ao período de carência exigido na 

normativa previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e 

desproporcional aos Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. À secretaria, que faça tramitar prioritariamente, 

com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000435-68.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CORREIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES DE LIMA (EMBARGADO)

BELTY DE JESUS SOUZA (EMBARGADO)

SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO (EMBARGADO)

MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

ROBERTO PEREIRA NOVAES (EMBARGADO)

ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA (EMBARGADO)

JOSE DE LIMA MEDEIROS (EMBARGADO)

MARLENE RIBEIRO DE SOUZA (EMBARGADO)

LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO)

MARCIO JUNIO SANTANA (EMBARGADO)

AGRIPINA REUTOV (EMBARGADO)

KEYLA FERREIRA CAMPOS (EMBARGADO)

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (EMBARGADO)

JULIO CESAR CELESTINO (EMBARGADO)

KATIUSCIA KELLY MARTINS (EMBARGADO)

AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES (EMBARGADO)

JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR (EMBARGADO)

JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

IVANIR DOMINGOS SITTA (EMBARGADO)

EDINA RIBEIRO FRAGASSO (EMBARGADO)

EDIRLEI DOS SANTOS (EMBARGADO)

AMANTINO JOSÉ LANZARIM (EMBARGADO)

DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES (EMBARGADO)

VANDERLEY SOARES DE AMORIM (EMBARGADO)

ALEXANDRO MODESTO DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 569 de 764



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000435-68.2019.8.11.0014 SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR aforado 

pelo MOVIMENTO DOS TRABALHADORES ACAMPADOS E ASSENTADOS 

DE MATO GROSSO – MTA, em desfavor de AGRIPINA REUTOV e outros, 

todos devidamente qualificados nos autos. No evento 20751476, o Juízo 

determinou que a parte autora comprovasse, de forma efetiva, a 

hipossuficiência alegada, ou promovesse o recolhimento das custas 

judiciais, porém, ao manifestar-se (evento 20954959), a parte autora 

trouxe apenas documentação para comprovar hipossuficiência de seu 

representante (coordenador), sem, contudo, carrear ao feito qualquer 

demonstrativo de que a autora, pessoa jurídica, não poderia suportar as 

custas processuais, pelo que vieram-me os autos conclusos. É o que 

merece registro. Isto posto, fundamento e decido. O artigo 290 do Código 

de Processe Civil determina que “Será cancelada a distribuição do feito se 

a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Compulsando 

os autos, destaco, primeiramente, que o polo ativo da demanda é 

composto pelo MOVIMENTO DOS TRABALHADORES ACAMPADOS E 

ASSENTADOS DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, a 

qual sequer encontra-se devidamente qualificada nos autos, podendo 

encontrar-se no preâmbulo da exordial a qualificação tão somente do 

coordenador/representante da entidade que integra o polo ativo. 

Inobstante, tem-se que não há, no feito, qualquer documento que 

evidencie que a entidade enquadra-se nos requisitos legalmente previstos 

para que lhe sejam deferidas as benesses da assistência judiciária 

gratuita, sendo de se destacar, uma vez mais, que, instada a comprovar a 

hipossuficiência, a parte autora trouxe apenas documentações relativas a 

seu representante, porém, não carreou qualquer documento para 

demonstrar que a associação civil não possui recursos financeiros que 

lhe permita custear as despesas processuais de ingresso e, menos ainda, 

promoveu o recolhimento das custas respectivas. Ante o exposto, em 

razão do inadimplemento das custas judiciais iniciais, bem como da não 

comprovação de enquadramento nos requisitos concessores da 

assistência judiciária gratuita, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

distribuição deste feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, certifique-se e 

promova-se o arquivamento deste feito, com as baixas e precauções 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000614-02.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HELENI ROZA DOS ANJOS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000614-02.2019.8.11.0014. SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

aforada por HENELI ROZA DOS ANJOS RAMOS, em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. No evento 22098217, o Juízo 

determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a resistência da requerida à sua pretensão, através da juntada 

do comprovante de requerimento administrativo indeferido pela parte 

demandada. Contudo, inobstante devidamente intimada, a parte autora 

permitiu o decurso in albis do prazo respectivo (evento 22833863), pelo 

que vieram-me os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e decido. Compulsando os autos, entendo que a inicial deve ser indeferida, 

com consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos moldes 

do art. 485, inc. I do CPC, uma vez que não há, nos autos, interesse 

processual da parte autora, porquanto não demonstrou, documentalmente, 

que a parte demandada tenha resistido administrativamente à sua 

pretensão de receber o valor relativo ao seguro, ou ainda tenha sido 

negligente na análise do pedido, fato que ensejaria à presunção de igual 

resistência à pretensão. Sobre o tema, vejamos o posicionamento do 

TJMT: (...) Conforme orientação do STF no REsp 826.867/MA, no qual 

estabeleceu regra de transição para as ações cobranças de indenização 

do seguro DPVAT ajuizadas até 03/09/2014, é possível o requerimento 

judicial sem prévio requerimento administrativo , o que não se aplica ao 

caso concreto, tendo em vista que a propositura do presente feito se deu 

após  o  ju lgamento  do  RE 631240 /MG.  ( . . . )  (N .U 

0001497-68.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020) Ante o 

exposto, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e, 

portanto, interesse processual, INDEFIRO a petição inicial formulada e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura 

eletrônica. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000569-32.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEUSA DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo 1000569-32.2018.8.11.0014 SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforado por EDNEUSA DE 

OLIVEIRA PINHEIRO em desfavor do INSS, ambos devidamente 

qualificados. Em sua manifestação derradeira, a parte exequente anuiu os 

cálculos apresentados pela Autarquia executada, pelo que requereu a 

homologação e expedição da documentação necessária para o 

recebimento dos valores, pelo que vieram-me os autos conclusos. É o que 

merece registro. Isto posto, fundamento e decido. Diante da concordância 

da parte autora com os valores apresentados pela autarquia no evento 

22601186, HOMOLOGO os cálculos, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no exato importe informado pelo INSS na manifestação 

supracitada. Por conseguinte, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV), observando as formalidades legais, instruindo-o 

com os documentos necessários para pagamento da quantia informada, 

devendo expedir-se ofício apartado para os honorários sucumbenciais. 

Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor, na 

forma como requerido pela parte exequente em sua manifestação 

derradeira. Na sequência, INTIME-SE o advogado da expedição do alvará e 

DÊ-SE CIÊNCIA à parte autora, intimando-a, pessoalmente, do valor 

transferido para o seu causídico. Diante do cumprimento voluntário da 

obrigação, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

fulcro no art. 924, II c/c o art. 513 do CPC/15. Certificada a disponibilização 

dos valores para o causídico e a intimação pessoal da parte autora, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000761-28.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY KAROLINE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Kenia Batemarque Nadu (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000761-28.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: EMILY KAROLINE SOUSA 

SILVA EXECUTADO: KENIA BATEMARQUE NADU Vistos. Presentes os 

requisitos legais, determino o processamento da fase de cumprimento de 

sentença na forma do art. 523, caput do CPC/15. INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para o cumprimento da 

sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), sobre o montante da condenação. Transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de penhora 

e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim de realizar a 

constrição de patrimônio do devedor executado. Em caso de cumprimento 

espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores por 

ventura depositados em favor da parte credora. CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). Com 

ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e façam-se os 

autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento. CUMPRA-SE. 

Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-98.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000196-98.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ABREU SILVA & FERREIRA DO 

AMARAL LTDA - ME, DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA 

EXECUTADO: JOAB LOPES DE OLIVEIRA VISTO, Intime-se o exequente, 

pela derradeira vez, para no prazo legal, manifestar requerendo o que 

entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000647-89.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JISLENE FRANCISCA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000647-89.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: JISLENE FRANCISCA DE 

SOUZA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Presentes os requisitos legais, determino o 

processamento da fase de cumprimento de sentença na forma do art. 523, 

caput do CPC/15. INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado 

(DJE) para o cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sobre o montante da 

condenação. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC a fim de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado. 

Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora. CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC). Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se 

nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou 

arquivamento. CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000385-08.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000385-08.2020.8.11.0014. EXEQUENTE: DENISVALDO APARECIDO 

BULHOES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de 

execução contra a fazenda pública, proposta por DENISVALDO 

APARECIDO BULHÕES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Deste modo, CITE-SE a parte 

executada para satisfazer a dívida, podendo, ainda, opor embargos, nos 

termos do art. 910, do NCPC. Certificado o não oferecimento de embargos, 

EXPEÇA-SE, desde logo, a requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes 

do art. 910, § 1º, do NCPC. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-87.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS MOURA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000242-87.2018.8.11.0014. REQUERENTE: DANIEL MARTINS MOURA 

NETO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por DANIEL MARTINS DE MOURA NETO em face de 

VIVO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Infere-se dos 

autos que a parte executada, cumpriu a condenação imposta pagando a 

quantia de R$ 7.845,60 (sete mil oitocentos e quarente e cinco reais e 

sessenta centavos), com a juntada de comprovante no id 28068046. O 

exequente manifestou no id 28094257, informado que não concorda com o 

valor depositado nos autos pela empresa executada, argumentando que a 

mesma não incluiu em seu cálculo a multa de 10 %, proveniente do não 

cumprimento da sentença no prazo correto, e que o valor devido seria de 

R$ 9.128,02 ( Nove mil cento e vinte e oito reais e dois centavos). Pois 

bem. De início, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da 

quantia já depositada nestes autos no valor de R$ 7.845,60 (sete mil 

oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), diretamente na 

conta indicada pelo exequente, no ID n. 28094257. Intime-se pessoalmente 

a parte promovente sob o levantamento do respectivo alvará pelo seu 

causídico. Por fim, INTIME-SE a empresa executada para manifestar 

acerca do petitório de id 28094257, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-74.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA SENA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000400-74.2020.8.11.0014. REQUERENTE: NEIDE MARIA SENA MIRANDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais, ajuizada 

por NEIDE MARIA SENA MIRANDA, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Em analogia, dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Pois bem. É consabido que para a concessão da tutela de 

urgência imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, conforme 

previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, 

da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados. 

Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível diante da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na UC n.º 6/161748-9, ante a não 

concordância da promovente com os valores cobrados no montante de R$ 

684,07 (seiscentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) a título 

recuperação de consumo de energia elétrica. No mesmo sentido, o fumus 

boni iuris, é evidente, ante o histórico de consumo constatado nos últimos 

06 (seis) meses demonstrando o consumo abaixo dos valores cobrados, 

bem como quanto a alegação de que o débito é indevido. Ademais, 

constata-se que a requerente encontra-se adimplente em relação as 

demais faturas de seu consumo. Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente ação 

em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de se realizar o 

corte no fornecimento de energia elétrica é medida que se impõe. Além 

disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas 

que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos 

fatos que gravitam em torno da presente demanda. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a religação do 

fornecimento de energia elétrica na UC n.º 6/161748-9, bem como 

ABSTENHA de realizar o corte de fornecimento de energia elétrica na 

presente Unidade Consumidora em relação a fatura de R$ 684,07 

(seiscentos e oitenta e quatro reais e sete centavos). Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010192-69.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIRDES GOMES RABELO (EXEQUENTE)

VALDINEIA GOMES RABELO (EXEQUENTE)

ANGELA CRISTINA GOMES RABELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRAGA NEVES (EXECUTADO)

ADRIANO SILVEIRA NEVES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JULIA SOFIA RABELO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDMAR DE JESUS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010192-69.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: ALAIRDES GOMES RABELO, 

ANGELA CRISTINA GOMES RABELO, VALDINEIA GOMES RABELO 

EXECUTADO: MARIA FRAGA NEVES, ADRIANO SILVEIRA NEVES VISTO, 

Trata-se de execução de título judicial intentada por ALAIRDES GOMES 

RABELO e outros em face de MARIA FRAGA NEVES E ADRIANO 

SILVEIRA NEVES, todos devidamente qualificados nos autos. Os 

exequentes pugnam por nova avaliação do bem penhorado, vez que a 

avaliação de id 19686872, foi feita de forma totalmente equivocada com 

valores exorbitantes, tendo em vista que o imóvel rural possui solo de 

baixíssima qualidade, bem como não existe nenhuma benfeitoria tais como 

cercas e casa. Pois bem. Em que pese os argumentos explanados pelos 

exequentes, entendo ter havido no presente caso, o instituto da preclusão 

lógica quanto ao pedido de nova avaliação do bem penhorado vez que os 

exequentes mesmo estando cientes avaliação realizada, pugnaram no id 

21850608, pela adjudicação do imóvel penhorado, sendo demonstrado a 

total incompatibilidade entre os atos praticados. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de id 24564479. INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de cinco (05) dias, para requerer o que entender de 

direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada 

no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Comarca de São José do Rio Claro

Portaria

P O R T A R I A N° 004/2020-DF   Os Juízes de Direito da Comarca de São 

José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc... Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo 

Coronavírus.Considerando as disposições estabelecidas na Portaria 

Conjunta n. 247/2020 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo 

Coronavírus, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Considerando a Portaria-Conjunta n. 249/TJMT de 18/03/2020, onde 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça e dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial no período de 20 de março a 20 de abril de 2020. 

Considerando ainda, o disposto na Portaria n. 249/TJMT de 

18/03/2020,PRES, que determinou em seu artigo 2.º§ 1.º que fosse 

elaborado Plano Trabalho para atender as medidas de urgências. R E S O 

L V E M: Art. 1º Estabelecer que durante o horário de expediente forense, 

das 12h00min às 19h00min, a comunicação com as secretarias das 

unidades judiciárias será realizada por meio de endereço eletrônico 

conforme abaixo informado, também disponibilizados no seguinte 

e n d e r e ç o : 

http://www.tjmt.jus.br/Intitucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf33

eae. Art. 2º Fica instituído o serviço de sobreaviso nesta Comarca, na 

seguinte Forma:1. DA DISTRIBUIÇÃO1.1. As petições deverão ser 

encaminhas pelo email: sjrc.distribuidor@tjmt,jus.br.1.2. Os protocolos e 

ofícios advindos da Cadeia Pública e Delegacia de Polícia devem ser 

realizados através do sistema eletrônico SEEU ou encaminhado ao e-mail 

da Distribuição. Em caso de impossibilidade, deverá ser encaminhado para 

o e-mail do servidor vagner.moretti.@tjmt.jus.br, quando da sua escala de 

sobreaviso, e no e-mail da servidora roseni.caetano@tjmt.jus.br, quando 

da sua escala de sobreaviso.1.3 . DA ESCALA DE SOBREAVISO DA 

DISTRIBUIÇÃO:SERVIDOR PERÍODOVAGNER DE OLIVEIRA LEITE MORETTI 

23 A 27/03/2020 e 06 A 08/04/202 – EMAIL: vagner.moretti.@tjmt.jus.br– 

TELEFONE : 65 99955 1560ROSENI DE VIEIRA CAETANO 30/03/2020 A 

0 3 / 0 4 / 2 0 2 0  e  1 3  A  1 7 / 0 4 / 2 0 2 0  –   E M A I L : 

roseni.caetano@tjmt.jus.br,TELEFONE – 65 99909 66472. DAS 

SECRETARIAS:2.1 No horário de expediente forense, a comunicação com 

as secretarias das unidades judiciárias será realizada por meio de 

endereço eletrônico, conforme abaixo relacionados:PRIMEIRA 

SECRETARIA DE VARASERVIDOR PERÍODOJOSÉ ALBERTO DELLA MEA 

JÚNIOR 23/03/2020 a 20/04/2020 –  EMAIL: jose.mea@tjmt.jus.br  
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TELEFONE 66- 99907-2342SEGUNDA SECRETARIA DE VARASERVIDOR 

PERÍODOJÉSSICA MARIA PINHO DA SILVA 23 a 27/03/2020 e 13 a 

17/04/2020EMAIL: jessica.pinho@tjmt.jus.br  TELEFONE – 65 99649 

2322MARIA MARGARETH DIAS DE CASTRO 30/03/2020 a 03/04/2020  

EMAIL: maria.castro@tjmt.jus.br  TELEFONE – 65 99803 1696ADRIANA DE 

S O U Z A  C A S A V E C H I A  0 6  a  0 8 / 0 4 / 2 0 2 0   E M A I L : 

adriana.casavechia@tjmt.jus.br  TELEFONE – 66 99995 065463. DO 

JUIZADO ESPECIAL:As petições para o Juizado Especial deverão ser 

protocolas exclusivamente via PJE, ou encaminhas via e-mail funcional em 

caso de impossibilidade e de processos físicos.SERVIDOR 

PERÍODOADRIANA CALHEIROS MORETTI 23/03/2020 A 20/04/2020 – 

EMAIL: adriana.moretti@tjmt.jus.br TELEFONE: 66 99997 10114. 

GABINETE:GABINETE EMAIL1.ª VARA arhiane.mata@tjmt.jus.br1.ªVARA 

larissa.guedes@tjmt.jus.br2.ª VARA francisco.silva@tjmt.jus.br2.ª VARA 

giorgia.menusi@tjmt.jus.brArt. 3.º Ocorrendo hipótese de necessidade de 

medida urgente, nos termos das Portarias citadas, Advogados, 

Defensores Públicos, Delegado de Polícia, Promotor de Justiça, ou 

entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente no e-mail do 

distribuidor acima indicado, que providenciará o protocolo ou distribuição 

da ação.Parágrafo 1.º - O e-mail deverá ser, preferencialmente, o 

funcional, devendo conter a qualificação do Advogado ou Agente Público 

responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as normas 

processuais.Parágrafo 2.º- A decisão será devolvida no mesmo e-mail de 

encaminhamento do pedido.Art. 4° O respectivo juiz analisará o pedido e 

resolverá se é caso de urgência, conforme especificado nas 

portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o encaminhamento 

que será dado à questão.Art. 5º - Estabelecer, que uma vez por semana, 

os servidores escalados em sobreaviso e os assessores de gabinete 

compareçam ao Fórum da Comarca de São José do Rio Claro/MT, 

exclusivamente, para impulsionar os processos de réus presos e 

urgentes, através de trabalho interno, mediante autorização do Presidente 

do Tribunal de Justiça.Art. 6º - Estabelecer que no dia em que os 

servidores estejam no fórum, advogados e o representante do Ministério 

Público possam, desde que previamente agendados e ajustados, retirar e 

entregar processos em carga.Art. 7.º Estabelecer que os Alvarás de 

soltura ou decisões urgentes deverão ser cumpridas pelo oficial de justiça 

plantonista, durante o prazo previsto na Portaria-Conjunta n.º 249, sendo 

encaminhados através do e-mail funcional do Oficial de Justiça Plantonista 

para o devido cumprimento.Art. 8.º Estabelecer que os mandados de 

prisão e medidas cautelares sejam encaminhadas a Delegacia de Polícia 

Civil da Comarca de São José do Rio Claro/MT, através do e-mail funcional 

para o devido cumprimento.Art. 9.° Estabelecer que, durante o período 

previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 249/2020 durante os dias de 

expediente do Poder Judiciário, as medidas protetivas de urgências 

atinentes a Infância e Juventude, serão encaminhadas para o servidor da 

Primeira Secretaria de Vara, através do e-mail funcional 

jose.mea@tjmt.jus.br, que providenciará a distribuição rápida no sistema e 

encaminhará ao juiz competente.Art. 10. O atendimento virtual pelos 

magistrados será realizado durante o horário de expediente forense, 

mediante prévio e necessário agendamento por meio dos e-mais acima 

descritos, salvo nos casos de plantão judiciário forense, observando-se o 

Manual de Orientações para Realizar Atendimento aos Advogados em 

Regime de Home Office, tudo nos termos da Portaria n.° 255/2020.Art.11 

Durante o período previsto no art. 1.º da Portaria-Conjunta n.º 249/2020, o 

atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á em regime 

de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente publicadas.Art. 

12 Remetam-se cópias ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, à 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Ministério Público, Subseção da OAB/MT, Delegacia, Cadeia Pública, 

Batalhão da Polícia Militar, Diretoria, Secretarias, Cartório Distribuidor e 

afixe-se no lugar de costume, dando ampla publicidade á presente e 

ciências aos interessados.São José do Rio Claro-MT, 20 de março de 

2020. Original assinadaCristhiane Trombini Puia Baggio,Juíza de Direito da 

1ª Vara. Luis Felipe Lara de Souza,Juiz de Direito da 2ª Vara e Diretor do 

Forotable

 P O R T A R I A N° 004/2020-DF

 Os Juízes de Direito da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo 

Coronavírus.Considerando as disposições estabelecidas na Portaria 

Conjunta n. 247/2020 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo 

Coronavírus, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Considerando a Portaria-Conjunta n. 249/TJMT de 18/03/2020, onde 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça e dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial no período de 20 de março a 20 de abril de 2020. 

Considerando ainda, o disposto na Portaria n. 249/TJMT de 

18/03/2020,PRES, que determinou em seu artigo 2.º§ 1.º que fosse 

elaborado Plano Trabalho para atender as medidas de urgências. R E S O 

L V E M: Art. 1º Estabelecer que durante o horário de expediente forense, 

das 12h00min às 19h00min, a comunicação com as secretarias das 

unidades judiciárias será realizada por meio de endereço eletrônico 

conforme abaixo informado, também disponibilizados no seguinte 

e n d e r e ç o : 

http://www.tjmt.jus.br/Intitucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf33

eae. Art. 2º Fica instituído o serviço de sobreaviso nesta Comarca, na 

seguinte Forma:1. DA DISTRIBUIÇÃO

1.1. As petições deverão ser encaminhas pelo email : 

sjrc.distribuidor@tjmt,jus.br.1.2. Os protocolos e ofícios advindos da 

Cadeia Pública e Delegacia de Polícia devem ser realizados através do 

sistema eletrônico SEEU ou encaminhado ao e-mail da Distribuição. Em 

caso de impossibilidade, deverá ser encaminhado para o e-mail do 

servidor vagner.moretti.@tjmt.jus.br, quando da sua escala de sobreaviso, 

e no e-mail da servidora roseni.caetano@tjmt.jus.br, quando da sua escala 

de sobreaviso.

1.3 . DA ESCALA DE SOBREAVISO DA DISTRIBUIÇÃO:

SERVIDOR PERÍODO

VAGNER DE OLIVEIRA LEITE MORETTI 23 A 27/03/2020 e 06 A 08/04/202 

– EMAIL: vagner.moretti.@tjmt.jus.br– TELEFONE : 65 99955 1560

ROSENI DE VIEIRA CAETANO 30/03/2020 A 03/04/2020 e 13 A 17/04/2020 

–

 EMAIL: roseni.caetano@tjmt.jus.br,

TELEFONE – 65 99909 6647

2. DAS SECRETARIAS:

2.1 No horário de expediente forense, a comunicação com as secretarias 

das unidades judiciárias será realizada por meio de endereço eletrônico, 

conforme abaixo relacionados:

PRIMEIRA SECRETARIA DE VARA

SERVIDOR PERÍODO

JOSÉ ALBERTO DELLA MEA JÚNIOR 23/03/2020 a 20/04/2020 –

 EMAIL: jose.mea@tjmt.jus.br

 TELEFONE 66- 99907-2342

SEGUNDA SECRETARIA DE VARA

SERVIDOR PERÍODO

JÉSSICA MARIA PINHO DA SILVA 23 a 27/03/2020 e 13 a 17/04/2020

EMAIL: jessica.pinho@tjmt.jus.br

 TELEFONE – 65 99649 2322

MARIA MARGARETH DIAS DE CASTRO 30/03/2020 a 03/04/2020

 EMAIL: maria.castro@tjmt.jus.br

 TELEFONE – 65 99803 1696

ADRIANA DE SOUZA CASAVECHIA 06 a 08/04/2020

 EMAIL: adriana.casavechia@tjmt.jus.br

 TELEFONE – 66 99995 06546

3. DO JUIZADO ESPECIAL:

As petições para o Juizado Especial deverão ser protocolas 

exclusivamente via PJE, ou encaminhas via e-mail funcional em caso de 

impossibilidade e de processos físicos.

SERVIDOR PERÍODO

ADRIANA CALHEIROS MORETTI 23/03/2020 A 20/04/2020 – EMAIL: 

adriana.moretti@tjmt.jus.br TELEFONE: 66 99997 1011

4. GABINETE:

GABINETE EMAIL

1.ª VARA arhiane.mata@tjmt.jus.br

1.ªVARA larissa.guedes@tjmt.jus.br

2.ª VARA francisco.silva@tjmt.jus.br

2.ª VARA giorgia.menusi@tjmt.jus.br

Art. 3.º Ocorrendo hipótese de necessidade de medida urgente, nos 

termos das Portarias citadas, Advogados, Defensores Públicos, Delegado 

de Polícia, Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar 

o pedido diretamente no e-mail do distribuidor acima indicado, que 

providenciará o protocolo ou distribuição da ação.

Parágrafo 1.º - O e-mail deverá ser, preferencialmente, o funcional, 

devendo conter a qualificação do Advogado ou Agente Público 
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responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as normas 

processuais.

Parágrafo 2.º- A decisão será devolvida no mesmo e-mail de 

encaminhamento do pedido.

Art. 4° O respectivo juiz analisará o pedido e resolverá se é caso de 

urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, 

decidindo em seguida o encaminhamento que será dado à questão.

Art. 5º - Estabelecer, que uma vez por semana, os servidores escalados 

em sobreaviso e os assessores de gabinete compareçam ao Fórum da 

Comarca de São José do Rio Claro/MT, exclusivamente, para impulsionar 

os processos de réus presos e urgentes, através de trabalho interno, 

mediante autorização do Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 6º - Estabelecer que no dia em que os servidores estejam no fórum, 

advogados e o representante do Ministério Público possam, desde que 

previamente agendados e ajustados, retirar e entregar processos em 

carga.

Art. 7.º Estabelecer que os Alvarás de soltura ou decisões urgentes 

deverão ser cumpridas pelo oficial de justiça plantonista, durante o prazo 

previsto na Portaria-Conjunta n.º 249, sendo encaminhados através do 

e-mail funcional do Oficial de Justiça Plantonista para o devido 

cumprimento.

Art. 8.º Estabelecer que os mandados de prisão e medidas cautelares 

sejam encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil da Comarca de São José 

do Rio Claro/MT, através do e-mail funcional para o devido cumprimento.

Art. 9.° Estabelecer que, durante o período previsto no art. 1º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 durante os dias de expediente do Poder 

Judiciário, as medidas protetivas de urgências atinentes a Infância e 

Juventude, serão encaminhadas para o servidor da Primeira Secretaria de 

Vara, através do e-mail funcional jose.mea@tjmt.jus.br, que providenciará 

a distribuição rápida no sistema e encaminhará ao juiz competente.

Art. 10. O atendimento virtual pelos magistrados será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento por meio dos e-mais acima descritos, salvo nos casos de 

plantão judiciário forense, observando-se o Manual de Orientações para 

Realizar Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, tudo 

nos termos da Portaria n.° 255/2020.

Art.11 Durante o período previsto no art. 1.º da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente 

publicadas.

Art. 12 Remetam-se cópias ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, à 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Ministério Público, Subseção da OAB/MT, Delegacia, Cadeia Pública, 

Batalhão da Polícia Militar, Diretoria, Secretarias, Cartório Distribuidor e 

afixe-se no lugar de costume, dando ampla publicidade á presente e 

ciências aos interessados.

São José do Rio Claro-MT, 20 de março de 2020. Original assinada

Cristhiane Trombini Puia Baggio,

Juíza de Direito da 1ª Vara. Luis Felipe Lara de Souza,Juiz de Direito da 2ª 

Vara e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 282-34.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, LUISA MATUE 

MIYABARA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B/MT

 O acolhimento da tese do embargante de que a quebra de safra teria 

ocorrido em razão de veranico resultaria na revisão da decisão prolatada 

pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o competente para rever as 

decisões proferidas pelo órgão da mesma instância de piso no intuito de 

modificá-la, adentrando totalmente ao mérito da demanda.Assim sendo, se 

a parte discorda do fundamento exposto na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.Com tais 

considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

FIAGRIL LTDA. devendo a sentença permanecer irretocável da forma 

como foi proferida.Sem prejuízos, cumpra-se integralmente o disposto na 

sentença de fls. 330/337.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 86601 Nr: 942-86.2019.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL NUNES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 “Vistos etc.

1. Resta suspensa a realização desta audiência, em cumprimento à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e a Nota de 

Esclarecimento emitida nesta data pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, em que se determinou a suspensão de quaisquer 

audiências e sessões plenárias do Tribunal do Júri no âmbito da primeira 

instância, em razão da prevenção e contenção do contágio pelo COVID-19 

– Novo Coronavírus – no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.

2. A fim de readequar a pauta, REDESIGNO a realização da audiência 

anteriormente marcada para o dia 10 (dez) de junho de 2020, às 

15h00min.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. EXPEÇA-SE mandado de condução coercitiva da testemunha Sebastião 

Vieira Sampaio, para comparecimento na audiência.

b. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

redesignada.

c. INTIME-SE via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do réu.

d. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 87881 Nr: 1479-82.2019.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO KEKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Sangalli - OAB:37789N

 “Vistos etc.

1. Resta suspensa a realização desta audiência, em cumprimento à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e a Nota de 

Esclarecimento emitida nesta data pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, em que se determinou a suspensão de quaisquer 

audiências e sessões plenárias do Tribunal do Júri no âmbito da primeira 

instância, em razão da prevenção e contenção do contágio pelo COVID-19 

– Novo Coronavírus – no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.

2. A fim de readequar a pauta, REDESIGNO a realização da audiência 

anteriormente marcada para o dia 10 (dez) de junho de 2020, às 

15h30min.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME-SE a testemunha Lucio Mauro Santos Machado, para 

comparecimento na audiência.

b. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

redesignada.

c. INTIME-SE via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do réu.

d. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19099 Nr: 873-74.2007.811.0033
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30.890 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, CARLA TRAVAINA BRAZ - 

OAB:14906-B/MT

 Vistos etc.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 227, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras do executado, vez que intimado, não liquidou o 

débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o 

devedor, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito;

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 88658 Nr: 1831-40.2019.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVAN PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de suspensão condicional do processo, formulado 

pela defesa técnica do réu, por ocasião da apresentação da resposta à 

acusação (fls. 129/131), com base nos fundamentos já elencados no item 

2 da decisão de fls. 119/120.

2. INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu, 

formulado por ocasião da apresentação da resposta à acusação (fls. 

129/131), porque desacompanhado de declaração de hipossuficiência e 

qualquer documento, capaz de evidenciar a insuficiência econômica do 

requerente.

3. Inexistindo qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação e inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 

(quatorze) de julho de 2020, às 13h30min.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia (fl. 6) comuns a 

defesa (fl. 130).

Em se tratando de testemunha(s)/informante(s) residentes fora desta 

Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo deprecado, 

instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na CNGC, com 

prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

b) INTIME-SE, via Dje, os advogados do réu, sobre o teor da presente 

decisão.

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26625 Nr: 499-53.2010.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos etc.

1. Intimem-se as partes para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

possuem interesse na realização de audiência de instrução anteriormente 

cancelada (fl. 225/226).

2. Havendo interesse, retornem conclusos para respectiva designação. 

Caso contrário, abra-se vista dos autos às partes, sucessivamente, para 

apresentar alegações finais escritas.

3. Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se, com urgência, porque se trata de processo 

afeto a metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65801 Nr: 2171-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSÉ FONTES, OSCAR PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 118/118-verso, 

para determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras dos executados Tralhas e Trajes Boutique Ltda – 

ME e Luciana José Fontes, vez que citados, não liquidaram o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo termo e intimem-se 

os devedores, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do credor para se manifestar 

sobre o incluso resultado do sistema BacenJud, bm como para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicar o endereço atualizado do executado Oscar 

Pereira Neto.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66701 Nr: 2699-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETH CONCEIÇÃO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante do descumprimento do acordo entabulado entre as partes, 

DEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 

110/110-verso, para determinação de constrição judicial, por meio do 

sistema BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de 

eventuais contas e aplicações financeiras do executado, vez que 

intimado, não liquidou o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se a 

devedora, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do credor para se manifestar 

sobre o incluso resultado do sistema BacenJud, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31957 Nr: 144-72.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14.810/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do réu, para, em 5 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a postulação do Ministério Público de fls. 

242/244, extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva, 

em relação ao crime de provocar incêndio em mata ou floresta (art. 41, da 

Lei 9.605/1998).

b) CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo, com ou sem manifestação.

c) Após, CONCLUSOS.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47491 Nr: 1393-39.2014.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR PEREIRA GLORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente acerca da petição de fl. 354/355.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53614 Nr: 853-20.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÇARA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, haja vista que os requisitos legais não foram 

preenchidos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários ante a gratuidade. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário.Às providências.Vila Rica – MT, 17 de março de 

2020.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53943 Nr: 1016-97.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA DE FÁTIMA NEGRÃO 

MARCELO - OAB:325.574, IRINEU MARCELO - OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 53943.

Vistos.

Cuida-se de pedido de cumprimento de Sentença propostos pelo autor da 

ação em face do INSS (fl. 64/67).

A autarquia ré, em sede de Impugnação à Execução, alegou excesso de 

execução e apresentou novo cálculo (fls. 71/99), sendo em seguida, a 

parte Exequente inti-mada para manifestar-se (com carga dos autos), 

deixando transcorrer in albis o prazo concedi-do.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando o presente feito, verifica-se que a parte Executada apresentou 

novo cálculo, e a Exequente manteve-se inerte, não se manifestando ao 

ser intimado.

Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fl. 72-verso, JULGANDO 

PROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 

487, III, do CPC, bem como, determino que a execução recaia sobre a 

importância de R$ 7.902,79 (sete mil novecen-tos e dois reais e setenta e 

nove centavos) de parcelas atrasadas e R$ 755,02 (setecentos e 

cinquenta e cinco reais e dois centavos) de honorários de sucumbência.

 Transitada em julgado a sentença, expeça-se a RPV, após, arquive-se 

com as formalidades legais.

P.R.I. Cumpra-se.

Vila Rica- MT, 9 de março de 2020.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 46333 Nr: 446-82.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELES PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIMAR GONÇALVES CORREIA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO, MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - 

OAB:20.620/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:25577/GO, OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - 

OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:22.267-A

 Vistos.....Inicialmente, antes de se efetuar o levantamento dos valores 

vinculados judicialmente, verifico a necessidade de intimação do 

executado e de sua esposa, quanto às penhoras realizadas nos autos 

(dinheiro e bens imóveis), para tanto, intimem-se para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 841 do CPC.Ante o pedido de 

intimação do Banco do Brasil S/A, como credor hipotecário, nos termos do 

art. 799, I, do CPC, intime-se para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias.No mesmo sentido, quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à 

execução, intime-se o executado e o terceiro adquirente (Banco Bradesco 

S.A.), para querendo manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 792, §4º do CPC.Concomitantemente, considerando que 

houve arguição de erro na avaliação, nos termos do Art. 873, inciso I, do 

CPC, realize-se nova avaliação dos bens imóveis indicados à penhora (fls. 

19/29), para tanto deverá o Sr. Oficial de Justiça, na lavratura do Auto de 

Avaliação, observar o contido no art. 872 do CPC.Ademais, quanto ao 

pedido de baixa do apontamento desta ação executiva junto ao cadastro 

de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, requerido pelo 

Executado (fls. 190/194), indefiro, considerando o atual andamento dos 

autos, ou seja, sem que tenha havido o deslinde processual. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51811 Nr: 1811-40.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO RECANTO, PLANTA 

COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍMPIO DE FREITAS NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 51811..É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.Analisando os 

autos, entendo que não é possível o julgamento antecipado da lide, vez 

que não se encontra presente nenhuma das hipóteses do artigo 355 do 

CPC, bem como, entendo desnecessária nova audiência de conciliação, 

vez que já foi tentada e esta restou inexitosa, no entanto será 

oportunizado na audiência de instrução e julgamento tentativa de acordo. 

Ademais, tendo em mira o inciso I do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, analiso os autos e observo que não há questões preliminares 

argumentadas na contestação.Assim, considerando que nos autos se 

encontram presentes os requisitos de existência e desenvolvimento 

regular da relação processual, julgo saneado o presente processo.Fixo 

como pontos controvertidos a posse do imóvel descrito na inicial, e por 

consequente, a restituição do bem, bem como a existência dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Requerente, 

notadamente aqueles indicados na contestação/reconvenção.Ainda, 

entendo ser pertinente para o deslinde do feito, a prova documental, o 

depoimento pessoal dos contendores e a oitiva de testemunhas, para isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 2 de setembro de 

2020, às 13h00min (Horário Oficial do Estado). Intimem-se as partes, sobre 

o direito de requerer esclarecimentos e/ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, sob pena de tornar a presente decisão estável, 

e ainda, para apresentarem o rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias (§4° do artigo 357 do CPC), com as ressalvas dos §§ 6° e 7° 

do artigo 357 do CPC. Por fim, façam a intimação pessoal dos contendores 

para prestarem os seus respectivos depoimentos.Intimem-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.Vila Rica/MT, 18 de 

março de 2020.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59348 Nr: 867-67.2017.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMILLES WILMA VAZ DA 

SILVA SZARESKI - OAB:22251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Chamo o feito à ordem.

Nos termos do Art. 610 e seguintes, do CPC, ante a existência de menor 

incapaz no rol de herdeiros, verifico que a via eleita não é a adequada. 

Contudo, considerando o lapso temporal existente, bem como, as 

informações apresentadas pela parte Requerente, dou prosseguimento ao 

feito como Ação de Inventário.

Ademais, reconhecido, ao menos por hora, o direito da Requerente, e 

ainda, consubstanciado ao que dispõe o inciso I do artigo 617 do CPC, 

nomeio inventariante, a companheira sobrevivente, ARLENE RIBEIRO LIMA 

SOARES, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes.

Citem-se, após, os herdeiros, bem como a Fazenda Pública (CPC, art. 

626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente.

Aos herdeiros incapazes, desde já, nomeio como curadora especial, a D. 

advogada, Indyara Winter Cavalcante Varjão OAB/MT 16.713, para 

patrocinar a defesa daqueles, registrando que, os honorários serão 

arbitrados ao final do processo.

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 634) e digam, 

em 15 (quinze) dias (art. 637).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638).

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedido o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72620 Nr: 81-18.2020.811.0049

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 53/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado do menor 

infrator, para proceder a apresentação das alegações finais.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 02/2020

A Doutora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito da Vara Única da 

Comarca de Alto Garças-MT, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

Considerando a Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 que determinou 

em seu artigo 2º, §1º que fosse elaborado Plano de Trabalho;

RESOLVE:

1. DA DISTRIBUIÇÃO

1.1. A partir de 20/03/2020 (sexta-feira) toda a distribuição ocorrerá 

exclusivamente pelo Sistema PJE. A servidora Ednar da Silva Prates David, 

trabalhará via home office (das 13h às 19h) e estará disponíveis dentro 

deste período para atendimento via telefone – 0 66 99961-3343.

 1.2. Os protocolos e ofícios advindos da Cadeia Pública e Delegacia de 

Polícia devem, também, ser realizados através dos sistemas eletrônicos 

SEEU e PJE, respectivamente. Em caso de impossibilidade, devem ser 

encaminhados para o e-mail ednar.prates@tjmt.jus.br.

 2. DA SECRETARIA

2.1. Em obediência aos artigos 2º e 5º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 

18/03/2020, os servidores da Secretaria atuarão em teletrabalho 

movimentando os Sistemas PJE , SEEU, SISCONDJ, Apolo Eletrônico e 

BNMP da seguinte forma:

a) Expedição de Ofícios, Certidões e Cartas de Intimação (com posterior 

encaminhamento dos documentos após o término do prazo previsto na 

Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020);

b) Expedição de Alvarás Eletrônicos (referentes aos processos do 

Sistema PJE) pelo Sistema SisconDJ;

c) Expedição de Alvará de Soltura e Mandados de Prisão pelo Sistema 

BNMP;

d) Expedição de Guia de Acolhimento Institucional e outras medidas 

urgentes relacionadas a Infância e Juventude;

e) Fazer remessa eletrônica de processos do Sistema SEEU e PJE;

2.2. Os servidores da Secretaria que atuarão em teletrabalho são: Gersom 

Nunes dos Santos, Jhoseff França de Morais, Rogério Rodrigues dos 

Santos e Roselei Rodrigues Peixoto Strucker.

 2.3. O horário de trabalho dos servidores da Secretaria que atuarão em 

regime de teletrabalho é das 13h às 19h ficando disponibilizado o telefone 

0 66 9958-9570 para contato relativo aos processos urgentes e apenas 

durante o horário de expediente.

 2.4. Os servidores que não atuarão em teletrabalho, deverão compensar 

os serviços posteriormente, conforme previsto no artigo 2º, §2º da 

Portaria Conjunta 249 PRES/TJMT de 18/03/2020.

2.5. Diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica 

prejudicada a movimentação dos processos físicos. Se, porventura, 

houver pedido relacionado a cumprimento de prisão civil ou criminal nestes 

processos os advogados devem entrar em contato pelo telefone 0 66 9 

9958-9570. Nestes casos, será efetuada a prévia comunicação e pedido 

de autorização ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme no artigo 

2º, §2º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 para que o servidor 

da Secretaria compareça pessoalmente ao Fórum para dar andamento ao 

processo físico.

 3. DO GABINETE

 Os assessores e magistrados trabalharão durante o horário de 
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expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria Conjunta 

249/TJMT de 18/03/2020.

4. DO ATENDIMENTO

4.1. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, membros 

do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara Única da 

Comarca de Alto Garças-MT, será realizado por videoconferência, através 

da ferramenta tecnológica denominada Office 365.

4.2. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato 

prévio com o gabinete, através do e-mail: rayana.rezende@tjmt.jus.br ou 

antonio.bittencourt@tjmt.jus.br .

 4.3. São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado deverá possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema Office 365, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato Office 365 para chamamento, pelo Juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via Office 

365.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o Juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

4.4. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

4.5. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar a agenda de 

videoconferências via Office 365 e tomar todas as providências para o 

adequado funcionamento do sistema.

4.6. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

4.7. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

5. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

5.1. Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento via 

e-mail, devendo se ater ao cumprimento de medidas urgentes, evitando a 

exposição desnecessária em ambiente público.

5.2. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado de Prisão, 

bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de Justiça 

realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de distância e 

medidas sanitárias.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão 

registrar diariamente os processos movimentados durante o expediente 

forense. Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/TJMT 

de 18/03/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato.

 6.2. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pela Juíza Diretora 

do Foro desta Comarca.

 6.3. Desta Portaria deve ser dada ciência à 9ª Subseção de Alto 

Araguaia-MT, Ministério Público e Defensoria Pública locais, Prefeitura 

Municipal, Câmara de Vereadores, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, 

Cadeia Pública, Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 6.4. Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020.

Alto Garças-MT, 19 de março de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39329 Nr: 961-28.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJTSF, Silvio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto nas Portarias Conjuntas Ns. 247 e 

249/2020-TJMT, que suspendem, restringem, interrompem diversas 

atividades no âmbito da Justiça de MT, no período entre 20 de março a 20 

de abril de 2020, dentre elas as audiências, de qualquer natureza ou 

urgência, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las do cancelamento 

da solenidade anteriormente designada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42309 Nr: 522-80.2016.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Considerando o disposto nas Portarias Conjuntas Ns. 247 e 

249/2020-TJMT, que suspendem, restringem, interrompem diversas 

atividades no âmbito da Justiça de MT, no período entre 20 de março a 20 

de abril de 2020, dentre elas as audiências, de qualquer natureza ou 

urgência, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las do cancelamento 

da solenidade anteriormente designada nestes autos. ESTORNO os autos 

ao CEJUSC para reagendamento em data após o restabelecimento das 

atividades jurisdicionais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 3315-55.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Luiz Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Neves de Castilho 

- OAB:146920/SP

 Considerando o disposto nas Portarias Conjuntas Ns. 247 e 

249/2020-TJMT, que suspendem, restringem, interrompem diversas 

atividades no âmbito da Justiça de MT, no período entre 20 de março a 20 

de abril de 2020, dentre elas as audiências, de qualquer natureza ou 

urgência, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las do cancelamento 

da solenidade anteriormente designada nestes autos. ESTORNO os autos 

ao CEJUSC para agendamento em data após o restabelecimento das 
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atividades jurisdicionais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10431 Nr: 988-55.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP, 

PAULO HUMBERTO MOREIRA LIMA - OAB:221274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto nas Portarias Conjuntas Ns. 247 e 

249/2020-TJMT, que suspendem, restringem, interrompem diversas 

atividades no âmbito da Justiça de MT, no período entre 20 de março a 20 

de abril de 2020, dentre elas as audiências, de qualquer natureza ou 

urgência, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las do cancelamento 

da solenidade anteriormente designada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46010 Nr: 81-65.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sylvio Schindler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ANA MARIA 

DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto nas Portarias Conjuntas Ns. 247 e 

249/2020-TJMT, que suspendem, restringem, interrompem diversas 

atividades no âmbito da Justiça de MT, no período entre 20 de março a 20 

de abril de 2020, dentre elas as audiências, de qualquer natureza ou 

urgência, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las do cancelamento 

da solenidade anteriormente designada nestes autos. ESTORNO os autos 

ao CEJUSC para reagendamento em data após o restabelecimento das 

atividades jurisdicionais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50390 Nr: 2313-50.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Strucker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Considerando o disposto nas Portarias Conjuntas Ns. 247 e 

249/2020-TJMT, que suspendem, restringem, interrompem diversas 

atividades no âmbito da Justiça de MT, no período entre 20 de março a 20 

de abril de 2020, dentre elas as audiências, de qualquer natureza ou 

urgência, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las do cancelamento 

da solenidade anteriormente designada nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 59593 Nr: 2231-82.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MULLER - ME, AGROPECUÁRIA AURORA 

LTDA- ME, Nilson Müller, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE BISKER - OAB:118681, ALFREDO ZUCCA 

NETO - OAB:154.694/SP, ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES - 

OAB:10083, ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:10.917-A/MT, André Moraes 

Marques - OAB:234.938 SP, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:OAB/SP 309.229, 

EVELYN CAVICHIOLI - OAB:411158, FELIPE GONÇALVES LOPES 

TABERNERO MARTINS - OAB:386630, Fernanda Neves Piva - 

OAB:356.170 SP, GUSTAVO ROSSETTO MENDES BATISTA - 

OAB:361043, IGOR FABRICIO MENEGUELLO - OAB:37741, Max Sivero 

Mantesso - OAB:200889, rafael nogueira fernandes - OAB:21503, 

RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - OAB:14895, Rafaela Faccioni 

Corrêa Brenner - OAB:63.804/RS

 Vistos.Fls. 2.530/ 2.908: Trata-se de recuperação judicial do empresário 

individual NILSON MULLER e sociedade empresarial AGROPECUÁRIA 

AURORA LTDA, que teve seu processamento deferido em 12/07/2019.DO 

PEDIDO DE REF. 115 (...)Desta feita, não evidenciada a utilidade da medida 

e sua urgência a legitimar a homologação judicial de oneração de ativo 

sem prévia manifestação/aprovação dos credores, INDEFIRO o pedido de 

homologação judicial da avença firmada entre as partes – arrendamento 

de unidade produtiva isolada – a qual deverá ser submetida ao crivo dos 

credores, por intermédio do plano de recuperação judicial ou 

Assembleia-Geral, o que faço com fulcro nos artigos 60, 142 e 145, todos 

da Lei 11.101/05. DO PEDIDO DE REF. 230 (...) Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de prorrogação do prazo de suspensão de todas as ações e 

execuções movidas em face dos Recuperandos, até a realização da 

Assembleia Geral de Credores, para a qual delimito o prazo máximo de 90 

(noventa) dias, a contar da intimação desta decisão.DEMAIS 

DELIBERAÇÕES:Tendo em vista o requerimento de nova vista dos autos à 

ref. 182 e a petição juntada à ref. 213, INTIME-SE a Administradora Judicial 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Considerando a 

manifestação apresentada pelos Recuperandos à ref. 214 e o peticionado 

à ref. 208, INTIME-SE a Administradora Judicial para emitir parecer a 

respeito da questão posta à ref. 133, 156 e 159 dos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.DEFIRO o requerimento da Administradora judicial de ref. 215, 

(...) Com a juntada, ABRA-SE VISTA à Administradora Judicial, para as 

providências cabíveis. PROCEDAM-SE aos cadastramentos, em 

conformidade com a petição de ref. 209.CERTIFIQUE-SE a Secretaria o 

decurso do prazo para apresentação de objeção ao plano de recuperação 

judicial. INTIME-SE A ADMINISTRADORA JUDICIAL para informar os dados 

necessários para convocação de Assembleia Geral de 

Credores(...)CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE. Cumpra-se, às 

providências.Alto Garças/MT, 19 de março de 2020. Angela Maria 

Janczeski GóesJuíza de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2020/DF

O Doutor Antonio Fábio da Silva Marquezini, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Apiacás, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o contido na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, que institui o regime obrigatório de teletrabalho, altera a 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º da Portaria-Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias 

Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020 e 255/2020, bem como tendo em vista 

que temos um número consider;

RESOLVE:

 Art. 1º - SOLICITAR a Gestora Geral a lista dos servidores que realizarão 

o regime obrigatório do teletrabalho com plano mínimo de trabalho, nos 

termos do § 1º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020;

 Art. 2º - SOLICITAR ao Gestor Judiciário que encaminhe à Diretoria do 

Foro lista dos servidores que estão impossibilitados de exercer o 

teletrabalho, havendo dispensa da prestação dos serviços com posterior 

compensação, nos termos do § 2º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 
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249/2020;

Art. 3º - DETERMINAR ao gestor judiciário que, após o término da situação 

de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, encaminhe à 

Diretoria do Foro relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 

pelos servidores, visando comprovar a realização do teletrabalho;

 Art. 4º No prazo previsto no art. 1º desta Portaria, e durante o horário de 

expediente forense, a comunicação com as secretarias das unidades 

judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos 

( t a m b é m  d i s p o n i b i l i z a d o s  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o : 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae)

Lotação Email Telefone

Vara Única apiacas.varaunica@tjmt.jus.br (66) 98431-0290

Art. 5º- Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, bem 

como a impossibilidade de peticionar pelos Sistemas PEA ou PJE, nos 

termos das Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou 

Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido 

diretamente no email acima indicado.

 Parágrafo 1º. O email deverá ser, preferencialmente, o funcional, 

devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público 

responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as normas 

processuais.

 Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo email de 

encaminhamento do pedido.

Art. 6º- O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de 

urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, 

decidindo em seguida o encaminhamento que será dado à questão.

Art. 7º- O atendimento virtual pelos magistrados será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento por meio dos e-mails acima descritos, salvo nos casos de 

plantão judiciário forense, observando-se o Manual de Orientações para 

Realizar Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, tudo 

nos termos da Portaria-Conjunta nº 255/2020.

Art. 8º- Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente 

publicadas.

Art. 9º - Fixar até às 11:59 horas do dia 20.03.2020 para cumprimento das 

presentes disposições. Comuniquem-se todos os servidores, com 

urgência.

Art. 10º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

- Apiacás/MT, 19 de Março de 2020.

Antonio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61016 Nr: 1920-07.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Código: 61016

Vistos.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, que 

instituiu, entre outras determinações, o regime obrigatório de teletrabalho, 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, de 20 de março de 2020 à 20 de abril de 2020, redesigno a 

audiência para o dia 06/05/2020 às 14:30 hrs, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8733 Nr: 1118-34.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel do Nascimento Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Silvan Duck de 

Freitas - OAB:884/RO, Husmath Gerson Duck de Freitas - 

OAB:7744/RO

 Código: 8733

Vistos.

 Tendo em vista a Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, que 

instituiu, entre outras determinações, o regime obrigatório de teletrabalho, 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, de 20 de março de 2020 à 20 de abril de 2020, redesigno a 

sessão de julgamento para o dia 20/08/2020 às 09:00 hrs, mantendo 

inalteradas as determinações anteriores.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 19 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59993 Nr: 1358-95.2019.811.0084

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesse de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 Código: 59993

Vistos.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, que 

instituiu, entre outras determinações, o regime obrigatório de teletrabalho, 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, de 20 de março de 2020 à 20 de abril de 2020, redesigno a 

audiência para o dia 19/08/2020 às 16:00 hrs, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000535-48.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 17A REGIAO - ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIR APARECIDO SZUBRIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, CIENTE DA CERTIDÃO DO 

SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, PROCEDA COM O 

ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS CONCERNENTES A SUPLEMENTAÇÃO DA 

DILIGÊNCIA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO. 

OPORTUNAMENTE ESCLAREÇO QUE DECORRIDO O PRAZO IN ALBIS, A 

MISSIVA SERÁ DEVOLVIDA À ORIGEM.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000954-68.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VINICIUS RODRIGUES VASCONCELOS CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA FEDERAL DE CÁCERES-MT (DEPRECANTE)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, CIENTE DA CERTIDÃO DO 

SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, PROCEDA COM O 

ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS CONCERNENTES A DILIGÊNCIA, PARA FINS 

DE CUMPRIMENTO DO MANDADO. OPORTUNAMENTE ESCLAREÇO QUE 

DECORRIDO O PRAZO IN ALBIS, A MISSIVA SERÁ DEVOLVIDA À 

ORIGEM.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000869-82.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL RURAL DE COBRANCAS S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MARTINS OAB - SP233360 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRY JOSE RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, CIENTE DA CERTIDÃO DO 

SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, MANIFESTE, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO. OPORTUNAMENTE ESCLAREÇO QUE 

DECORRIDO O PRAZO IN ALBIS, A MISSIVA SERÁ DEVOLVIDA À 

ORIGEM.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-93.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000284-93.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:RODRIGO 

FRANCISCO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

FRANCISCO DE SOUZA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-36.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 18/06/2020 13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-36.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 18/06/2020 13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMIAN DE ALMEIDA JULIO OAB - MG154595 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 18/06/2020 14:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMIAN DE ALMEIDA JULIO OAB - MG154595 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 18/06/2020 14:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-45.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MOIZES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI (REQUERIDO)

3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 18/06/2020 14:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-48.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000287-48.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JOSE VIEIRA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-161 PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Processo Número: 1000385-69.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. J. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. ". P. (ACUSADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000385-69.2020.8.11.0026. 

REQUERENTE: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT 

ACUSADO(A): EDSON, VULGO "EDINHO PORTUGUÊS" Vistos. I - RECEBO 

o Recurso em Sentido Estrito, interposto por petição pelo Ministério Público, 

eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade 

recursal, notadamente, a tempestividade. II - INTIME-SE para que, no prazo 

de 02 (dois) dias, apresente contrarrazões (CPP, art. 588). III - 

Derradeiramente, CONCLUSOS para (eventual) juízo de retratação (CPP, 

art. 589). Intime-se e se cumpra. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000157-94.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40355 Nr: 157-92.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmon dos Santos Silva, Ubirajara Sampaio 

Rodrigues, Celso Fontes Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Aparecida 

Pereirade Figueiredo - OAB:13421, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Gláucio Araujo de Souza - OAB:13.599/MT, José 

Carlos Almeida Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT, Rafael Augusto de Brito - OAB:13631/MT

 Vistos.

Em atenção a Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

CODIV-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, REDESIGNO a audiência agendada para o DIA 29(VINTE E 

NOVE) DE MAIO DE 2020, ÀS 13H30MIN.

Renovem-se as intimações necessárias, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

Arenápolis, 18 de março de 2020.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48274 Nr: 980-61.2015.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código e 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e, via de consequência, 

DECRETO o divórcio de EMILIA NOGUEIRA DA SILVA FERREIRA e 

MAURILHO FAGUNDES FERREIRA nos termos do art. 1.571, inciso IV e do 

art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 24, Lei 

6.515/77.Expeçam-se, imediatamente, ofícios e mandados necessários 

para as devidas averbações no Cartório de Registro Civil onde se localiza 

registrado o vínculo ora dissolvido, fazendo constar expressamente que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira: EMILIA NOGUEIRA DA 

SILVA.Sem custas processuais em face da gratuidade da justiça.Preclusa 

a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51244 Nr: 314-26.2016.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTAv", SdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Luiz Eduardo Piroseli - OAB:23144-O

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e com base no artigo 33 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

confirmo a liminar e DEFIRO a GUARDA dos menores Alexandre Santos 

Teodoro, Sibelly Santos Teodoro, Amanda Santos Teodoro e Samilly 

Santos Teodoro à requerente Marilene Afonso dos Santos. Posto isso, 

declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, devendo a responsável prestar 

compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, mediante termos nos 

autos. Lavre-se o termo de guarda nos termos do art. 32 do ECA.Isento de 

custas.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.Em tempo, considerando que a decisão que nomeou o 

advogado Luiz Eduardo Piroseli não arbitrou honorários em seu favor, 

observando o trabalho por ele desempenhado fixo-os no valor equivalente 

à 02 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 

09/2007-CGJ.Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58202 Nr: 1230-26.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido liminar (art. 275 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Eusa Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pela Autarquia Demandada, 
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INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, 

querendo, no prazo legal, opor suas contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-16.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELICE FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000492-16.2020.8.11.0026. AUTOR(A): 

JOSELICE FRANCISCA DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de ação revisional de 

cobrança abusiva c/c danos morais e repetição de indébito, com pedido de 

tutela antecipada, objetivando a discussão de faturas de consumo de 

energia elétrica registradas na Unidade Consumidora 6/62151-6. Aduz a 

requerente que em outubro de 2019 foi informada por um funcionário da 

requerida de que o seu padrão de energia estava registrando consumo 

abaixo do normal, razão pela qual deveria realizar a troca do medidor. 

Segue historiando que após a efetiva substituição do medidor de energia 

sua fatura passou a registrar valores muito acima do que era registrado 

anteriormente, sendo que no mês seguinte ao da troca do medidor o 

consumo subiu para R$ 299,36, em dezembro de 2019 registrou o 

consumo de R$ 285,94, fatura já paga por meio de débito automático em 

conta corrente, e nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 suas faturas 

registraram os valores de R$ 224,21 e R$ 220,97, respectivamente, 

valores com os quais não concorda a autora, tendo em vista que sua 

média de consumo variavam de R$ 37,00 a R$ 38,00 antes da substituição 

do seu medidor pela concessionária requerida, não havendo qualquer 

mudança na rotina da família que pudesse justificar os referidos 

aumentos. Pugna pela concessão de tutela antecipada a fim de determinar 

que a requerida se abstenha de cobrar as faturas referentes aos meses 

de janeiro e fevereiro de 2020, bem como de suspender o fornecimento de 

energia em razão do débito em comento. Juntou os documentos que 

reputou pertinentes. Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e 

decido. Preambularmente, RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei. Quanto ao pedido liminar, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. 

Isso porque, comungo do entendimento de que havendo pedido de revisão 

do débito em juízo não pode ocorrer suspensão no fornecimento de 

energia pela Concessionária. Ainda, tratando-se de bem de consumo 

essencial e imprescindível, deve ser garantida a manutenção do 

fornecimento de energia até o deslinde do feito, mormente quando 

evidentes os prejuízos que podem advir em decorrência da suspensão do 

serviço. Diante do breve exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar e 

DETERMINO que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento do 

serviço em razão dos débitos discutidos nestes autos, bem como de 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção creditícia, devendo 

manter a prestação dos serviços enquanto perdurar a discussão da ação, 

sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

em caso de descumprimento desta decisão. DETERMINO a remessa da 

presente demanda ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para a realização dos procedimentos de estilo, nos 

moldes do art. 334, caput do CPC. CITE-SE a parte requerida, advertindo-a 

que o prazo para contestar, caso não haja autocomposição, começará a 

fluir da data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, 

I, NCPC). INTIMEM-SE as partes, advertindo-as de que o comparecimento 

na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante com outorga de poderes específicos para negociar e 

transigir). Consigne-se que não havendo autocomposição, sai a parte ré 

intimada para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). Advirta-se que o não comparecimento injustificado da autora ou da 

parte requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC art. 344). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE, 

servindo cópia da presente como mandado. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-23.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000498-23.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:DAYANE MARIA 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

15/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-75.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PETRINA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000501-75.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:PETRINA 

PEREIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 15/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-37.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS LIMA PORTO OAB - 036.124.481-96 (REPRESENTANTE)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para apresentação de impugnação à 

contestação apresentada pela parte Requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 583 de 764



Processo Número: 1000470-97.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOES BEZERRA (REQUERENTE)

ALESSANDY PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte autora, para no prazo de 15 dias, emendar a inicial 

conforme cota ministerial de id. 30083372.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-56.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA BENALIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intimação da parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias 

da petição de acordo juntada pela parte requerida no id. 29797374.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-62.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE LIMA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA AGUILAR OAB - MT23971/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intimação da parte autora para que querendo impugne à contestação 

apresentada pela parte requerida no id. 30262614, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23353 Nr: 2361-98.2004.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA, ERICA MARIA GEIGER 

RIGODANZO, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IVAN LUIS 

RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:, Douglas Haquim Filho - OAB:, MATHEUS GABRIEL 

RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB:OAB/PR33042, Oswaldo Lopes de 

Souza - OAB:45189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:, DR. VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3.554/B, 

JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11871

 VISTOS.

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito.

Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em razão 

da peculiaridade do caso.

Restabelecida a normalidade, retornem conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55433 Nr: 1925-90.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE MARTINS VAZ, BIG CAR SOM E 

ACESSORIOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745, ASTILHO DEMETRIO URBIETA - OAB:7.717-B

 VISTOS.

Ante o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020, a qual determina o 

fechamento das portas, suspensão do atendimento, de prazos e 

audiências em todo âmbito do Poder Judiciário Estadual no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, CANCELO a audiência designada no presente 

feito.

Deixo, neste momento, de designar nova data para a solenidade em razão 

da peculiaridade do caso.

Restabelecida a normalidade, retornem conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000350-20.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ CORDEIRO (REQUERENTE)

ALDINEIA JORGE MENDES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000350-20.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: EDSON LUIZ CORDEIRO, ALDINEIA JORGE MENDES 

CORDEIRO VISTOS. Cuida-se de ação de divórcio consensual ajuizada por 

Edson Luiz Cordeiro e Aldinéia Jorge Mendes Cordeiro. Verifica-se dos 

autos a ausência de recolhimento das custas processuais e pedido de 

gratuidade da justiça. Assim, intimem-se os autores para comprovarem o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Para o caso de requerimento 

dos benefícios da gratuidade da justiça, deverão acostar aos autos 

documentos pertinentes (contracheque, extrato bancário, declaração de 

IRPF, certidão negativa de bens imóveis, etc.) que comprovem a condição 

de hipossuficientes e no mesmo prazo indicado acima. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 20 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-11.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000047-11.2017.8.11.0088. REQUERENTE: DIEGO COELHO COMERCIO - 

EPP REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS V I S T O 

S, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Conforme noticiado no petitório de id. 29732889, as 

partes firmaram acordo em relação ao débito objeto do presente processo. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO O 
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ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-36.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000153-36.2018.8.11.0088. REQUERENTE: MARIA AMELIA MACEDO 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A V I S T O S, Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, verbalizada por Maria Amelia Macedo 

Rodrigues em desfavor da OI S.A, objetivando a condenação da requerida 

a arcar com os danos causados, diante da má prestação de serviço 

ofertado pela demandada (id. 20991846). Compulsando, denota-se que foi 

designada audiência de conciliação, constatando-se a ausência da autora 

ao ato (id. 22685654), mesmo devidamente intimada para o ato. É certo 

que essa atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito. Se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do 

processo, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 20 de março de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010219-58.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

TECFUSOS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SERUR DA MAIA OAB - PR61258 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010219-58.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: TECFUSOS MANUTENCAO 

INDUSTRIAL LTDA - EPP EXECUTADO: 3F INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA V I S T O S, Manifesta-se o exequente requerendo a 

realização de constrição de ativos financeiros existentes nas contas 

bancárias da executada, indicando o valor atualizado da divida R$ 

31.131,92 conforme calculo acostados aos autos (id. 11647282). 

Compulsando os autos, de um simples passar de olhos pelo cálculo 

atualizado da divida apresentado pela exequente, verifico excesso no 

valor indicado, bem como percebe-se à ausência de indicativos básicos 

para aferição do montante de forma discriminada. Neste passo, rejeito o 

petitório de id. 11647282, e determino a intimação da credora para 

apresentar cálculo atualizado da divida de forma correta, devendo ser 

observado pela parte, que o valor atualizado da divida deve sobrevir de 

forma discriminada, respeitando os juros e correção monetária indecentes 

no rito sumaríssimo, nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código de 

Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção por desídia. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58891 Nr: 178-98.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZ WILHEN DEBO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANZ WILHEN DEBO - ME, CNPJ: 

02447316000151. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/02/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de FRANZ WILHEN DEBO - ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.856,26 - Valor Atualizado: R$ 1.856,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Recebo a petição inicial e determino (na 

seguinte ordem):Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades 

previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;Penhora, se não for paga a 

dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;Arresto, 

se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;Registro da penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); 

eAvaliação dos bens penhorados ou arrestados.Intime-se o cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.O Executado 

será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros 

e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80):A 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não 

requerer por outra forma;A citação considera-se feita na data da entrega 

da carta no endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;Se o 

aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega 

da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por 

Edital;O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só 

vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

Exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, 

a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.Não ocorrendo o 

pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 

6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto 

os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 

6.830/80).Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos, após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da 

penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da LEF).Para o caso de pronto 

pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo 

atualizado.Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça 

proceder as citações, intimações e penhoras no período de férias 

forenses, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, 
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independente de autorização judicial.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 10 de março de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 19925 Nr: 613-87.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ALVES DE SOUZA - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

De proêmio, conforme verifica-se às fls. 176/178, o valor a título de 

RPV/Precatório foi vinculado à conta única deste Juízo, diante disso, 

expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, observando os 

poderes constantes da procuração outorgada ao(à) advogado(a).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58577 Nr: 49-93.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58704 Nr: 103-59.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58705 Nr: 104-44.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 2342-36.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 
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que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63598 Nr: 196-85.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIL FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:MT 21.998/O

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63930 Nr: 403-84.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63938 Nr: 410-76.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64629 Nr: 868-93.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACRETA DE MORAIS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64653 Nr: 882-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 
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emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65360 Nr: 1311-44.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BASÍLIO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67448 Nr: 2677-21.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67752 Nr: 2879-95.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOARES DE MELO, GLEISON DE 

OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 23.383/O

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68446 Nr: 3298-18.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLADEMIR BORILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72858 Nr: 2281-10.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74431 Nr: 3007-81.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78112 Nr: 1522-12.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JEF ADJUNTO DA SUBSEÇÃO DE JUINA DA SUBSEÇÃO 

JUD. JUINA/MT, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOCRÉCIO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79110 Nr: 1858-16.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

COTRIGUAÇU/MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79498 Nr: 2013-19.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80413 Nr: 39-10.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANCHES MERCANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Ante o exposto, e em consonância com pleito Ministerial, REVOGO a 

prisão preventiva do acusado ADRIANO SANCHES MERCANTES, já 

qualificado, mediante a aplicação das seguintes medidas 

cautelares:a)Manter o Juízo informado de seu endereço atualizado; 

b)Recolhimento domiciliar no período noturno;c)Proibição de frequentar 

bares prostíbulos;d)Proibição de ausentar-se da Comarca em que 

mora.Proceda-se à Escrivania as seguintes diligências finais: a) Intime-se 

o acusado, por meio de carta precatória/mandado, da concessão das 

medidas cautelares; b) Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, 

salvo se por outro motivo estiver preso, devendo tomar ciência das 

demais medidas cautelares impostas, FIRMANDO TERMO DE 

COMPROMISSO; c) Consigne-se na missiva, que DEVERÁ O OFICIAL DE 

JUSTIÇA INDAGAR O ACUSADO ACERCA DE SEU ENDEREÇO, 

CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS. Cientifique-se o acusado de que o não 

cumprimento de qualquer das condições poderá ensejar a decretação de 

sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 282 e 312, ambos do 

CPP.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Sirva-se a presente como 

ALVARÁ DE SOLTURA/TERMOS DE COMPROMISSO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO e/ou MANDADO DE INTIMAÇÃO.Expeça-se carta 

precatória para a fiscalização do cumprimento das medidas, caso o 

endereço a ser informado se localize em Comarca diversa.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com anotação de urgência.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22972 Nr: 682-51.2009.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVÉRIO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luís Oliveira Ramos - 

Procurador - OAB:1662090

 Vistos em correição.

 Certifique a Secretaria sobre eventual levantamento dos valores de fls. 

202/203.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente, por seu advogado, a se 

manifestar em 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53365 Nr: 278-24.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de sua advogada, para que se 

manifeste sobre a impugnação retro no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23712 Nr: 1414-32.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A sentença prolatada transitou em julgado e, por tal razão, deve ela ser 

cumprida.

Não cabe a este Juízo rever seus termos, razão pela qual deixo de 

acolher as razões da petição de fls. 122/123.

Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50920 Nr: 454-71.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDETE SILVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A sentença prolatada transitou em julgado e, por tal razão, deve ela ser 

cumprida.

Não cabe a este Juízo rever seus termos, razão pela qual deixo de 

acolher as razões da petição de fls. 152.

Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60015 Nr: 584-22.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LIZOT, VITALINA DITADI LIZOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - 

OAB:123156, TATISA MAIARA DE AZEVEDO - OAB:24.312/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70495 Nr: 1064-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX WILLIANS CICERO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 (...) Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 
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15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso;Considerando que o contato entre pessoas é causa de 

transmissão do coronavírus;Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 

249, de 18 de março de 2020, CANCELO a Sessão de Julgamento do 

Tribunal do Júri anteriormente aprazada.Intimem-se. Diligências 

necessárias.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se com 

anotação de urgência, haja vista tratar-se de processo de réu preso.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 3183-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 (...) De mais a mais, nota-se que a Recomendação nº 62 de 2020 do CNJ, 

dispõe de orientações que devem ser observadas conforme o contexto 

local e, no presente caso, o coronavírus ainda não se propagou pelo 

Estado de Mato Grosso, estando apenas em situação de alerta.Destarte, e 

em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO a prisão preventiva 

do acusado LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, reiterando os fundamentos 

da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos autos de autoria e 

prova da materialidade do delito. Além disso, estão presentes os requisitos 

autorizadores da prisão.Intimem-se. Diligências necessárias.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se com anotação de urgência, haja 

vista tratar-se de processo de réu preso.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 1171-39.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA, 

MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:MT 21.907

 Ante o exposto, e em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO 

as prisões preventivas dos acusados MÁRCIA APARECIDA DOS SANTOS 

DE MEIRA e MÁRCIO VIEIRA DO NASCIMENTO, reiterando os fundamentos 

da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos autos de autoria e 

prova da materialidade do delito. Além disso, estão presentes os requisitos 

autorizadores da prisão.Por fim, considerando a declaração da 

Organização Mundial de Saúde de que se está diante de pandemia 

causada pelo coronavírus;Considerando a decretação pelo Governo 

Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus;Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso;Considerando que o contato entre pessoas é causa de 

transmissão do coronavírus;Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 

249, de 18 de março de 2020, CANCELO a audiência de continuação 

anteriormente aprazada.Intimem-se. Diligências necessárias.Ciência ao 

Ministério Público e às Defesas.Cumpra-se com anotação de urgência, 

haja vista tratar-se de processo de réus presos.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77665 Nr: 1330-79.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 (...).Destarte, e em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, reiterando os 

fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos autos 

de autoria e prova da materialidade do delito. Além disso, estão presentes 

os requisitos autorizadores da prisão.Por fim, cumpra-se integralmente a 

decisão de ref. 164.Intimem-se. Diligências necessárias.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se com anotação de urgência, haja 

vista tratar-se de processo de réu preso.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80180 Nr: 2329-32.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JdVCdCdPG, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK EMILIO MENDES - 

OAB:OAB/PR 45.758, IRIO JOSÉ TABELA KRUNN - OAB:OAB/PR 16.273

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende a esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80412 Nr: 38-25.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUCE RODRIGUES DA SILVA, KLEYBSON 

CABRAL RODRIGUES, FERNANDO ALVES DOS SANTOS, JORGE 

CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 23.383/O

 Ante o exposto, e sem maiores delongas, REVOGO a prisão preventiva 

do acusado FERNANDO ALVES DOS SANTOS, já qualificado, com fulcro 

no art. 316 do Código de Processo Penal c/c com a Resolução nº 62 de 

2020 do Conselho Nacional de Justiça.Proceda-se à Escrivania as 

seguintes diligências finais: a) Intime-se o acusado, por meio de carta 

precatória/mandado, da presente decisão; b) Expeça-se alvará de soltura 

em favor do acusado, salvo se por outro motivo estiver preso; c) 

Consigne-se na missiva, que DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR O 

ACUSADO ACERCA DE SEU ENDEREÇO, CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS. 

Por fim, considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de 

que se está diante de pandemia causada pelo coronavírus;Considerando a 

decretação pelo Governo Federal de Estado de emergência sanitária em 

decorrência do coronavírus;Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o 

Ofício Circular n° 15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso;Considerando que o contato entre pessoas é causa de 

transmissão do coronavírus;Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 

249, de 18 de março de 2020, CANCELO a audiência de instrução 

anteriormente aprazada.Intimem-se. Diligências necessárias.Ciência ao 

Ministério Público e às Defesas.Sirva-se a presente como ALVARÁ DE 

SOLTURA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO e/ou MANDADO DE 

INTIMAÇÃO.Cumpra-se, expedindo o necessário e com anotação de 

urgência.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24605 Nr: 841-57.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Ante o exposto, e em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO, reiterando 

os fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos 

autos de autoria e prova da materialidade do delito. Além disso, estão 

presentes os requisitos autorizadores da prisão.Por fim, considerando a 

declaração da Organização Mundial de Saúde de que se está diante de 

pandemia causada pelo coronavírus;Considerando a decretação pelo 

Governo Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus;Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso;Considerando que o contato entre pessoas é causa de 

transmissão do coronavírus;Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 

249, de 18 de março de 2020, CANCELO a audiência de continuação 

anteriormente aprazada.Intimem-se. Diligências necessárias.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se com anotação de urgência, haja 

vista tratar-se de processo de réu preso.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001004-05.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G L SANTANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1001004-05.2019.8.11.0100. 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: G L SANTANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de execução por quantia certa ajuizada por 

Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA em face de G. L. Santana 

Com. Med. Eireli, todos qualificados na inicial. 1. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do 

art. 829 do Código de Processo Civil. Expeça-se carta de citação pelo 

correio, conforme postulado (item 05). 1.1 Conste na carta de citação que 

a parte executada poderá opor embargos à execução no prazo de quinze 

dias, contado da juntada aos autos da carta de citação, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme artigos 

914 e 915 do Código de Processo Civil. 1.2 Conste ainda que, no prazo de 

embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916). 1.3 Da carta de citação, deverá constar a possibilidade de acordo 

(art. 154, inciso VI, NCPC). 1.4 Em não havendo pagamento, o que deverá 

ser certificado, deverá ser expedido o competente mandado de penhora e 

a avaliação a serem cumpridos pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado, ressaltando-se que “A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente” (art. 

829, par. 2º). 1.5 Arbitro os honorários advocatícios em 05% (cinco por 

cento) sobre o valor do débito, atualizado pelo INPC, para o caso de pronto 

pagamento, e em 10% (dez por cento) sobre o mesmo valor para o caso 

de prosseguimento da ação, o que faço com esteio no art. 827, par. 1º, do 

Código de Processo Civil. 2. Não sendo efetuado o pagamento 

voluntariamente e tendo sido certificado pelo oficial de Justiça a 

inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à penhora 

“online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as diligências 

necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de minuta de 

bloqueio e protocolo. 2.1. Resultando positiva a pesquisa de numerário por 

meio do sistema Bacenjud, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 2.2. Na sequência, caso positivo o 

bloqueio (de valor que não se afigure ínfimo), intime-se a parte devedora 

para, querendo, comprovar no prazo de cinco dias que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, par. 3º, II, do 

CPC), ciente a parte credora de que os valores permanecerão em conta 

judicial à disposição do Juízo até que tenha decorrido o referido prazo. 

2.3. Rejeitada ou não apresentada a manifestação da parte executada, a 

indisponibilidade será convertida automaticamente em penhora, 

devendo-se emitir ordem eletrônica de transferência de valores para conta 

judicial remunerada, em estabelecimento oficial de crédito, 

independentemente de termo de penhora, conforme dispõe o art. 854, par. 

5º, do CPC. Em tal oportunidade, intime-se a parte executada. 2.4. 

Decorrido o prazo sem insurgência da parte executada, expeça-se alvará 

para levantamento dos valores penhorados pela parte exequente, 

intimando-a para retirá-lo no prazo de 05 (cinco) dias, dentro do qual 

deverá também se manifestar sobre o prosseguimento da execução. 3. 

Observe-se que, “Independentemente de autorização judicial, as citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido 

neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição 

Federal” (art. 212, par. 2º, do CPC). 4. A penhora deverá incidir em tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 831 do CPC. 4.1. 

Penhorados os bens, observe-se o disposto no art. 840 do CPC e seus 

parágrafos quanto ao depósito dos bens. 4.2. Na hipótese de a parte 

exequente ter indicado à penhora bem imóvel, deverá ser intimado para, 

sob pena de ficar automaticamente prejudicada a sua pretensão, juntar 

aos autos no prazo de 05 (cinco) dias cópia da respectiva matrícula. 4.2.1. 

Apresentada tempestivamente a matrícula, deverá o próprio cartório lavrar 

o termo de penhora, intimando-se: a) a parte exequente para comprovar a 

sua averbação junto ao ofício imobiliário no prazo de 10 (dez) dias (art. 

844 do CPC); b) a parte executada e cônjuge (art. 842 do CPC). 4.2.2. Sem 

prejuízo do cumprimento do determinado no subitem anterior, deverão ser 

os autos encaminhados ao Sr. Avaliador Judicial para que avalie o imóvel 

penhorado, intimando-se após a parte para que se manifeste sobre a 

avaliação no prazo de 05 (cinco) dias (caso o avaliador manifeste 

impossibilidade de avaliar o bem por estar localizado fora da área de 

competência territorial da comarca, deverá ser deprecada a realização da 

avaliação e demais atos executórios). 5. Não encontrados bens passíveis 

de penhora, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que 

guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este 

for pessoa jurídica (art. 836, par. 1º, do CPC), intimando a parte executada 

para indicar bens passíveis de penhora (art. 774, V, do CPC), com a 

advertência de que é atentatório à dignidade da justiça o ato do executado 

que, intimado, não indica ao juiz, em 05 dias, quais são e onde se 

encontram os seus bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. 

5.1. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens penhoráveis, sob pena de extinção. 6. 

Efetivada a penhora, a parte executada deverá ser, de imediato, intimada. 

7. Não apresentada qualquer impugnação ou rejeitada, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, e sob pena de extinção 

do processo, diga se tem interesse, observada a ordem de preferência 

estabelecida pela lei: a) primeiramente, na adjudicação do bem penhorado, 

pelo valor da avaliação (art. 876 do CPC); b) em segundo lugar, na 

alienação por iniciativa particular (art. 879, I, do CPC), hipótese em que 

deverá expor as condições em que pretende que seja realizada a 

alienação (art. 880 do CPC); c) em terceiro lugar, de forma fundamentada 

e justificando as razões pelas quais não pretende a alienação por 

iniciativa particular, na alienação judicial (art. 881 do CPC), hipótese em 

que poderá indicar o leiloeiro público (art. 883 do CPC); d) como última 

alternativa e de forma fundamentada, no usufruto de bem móvel ou imóvel, 

hipótese em que deverá detalhar minuciosamente como pretende que se 

dê o usufruto. 8.1. Requerida a adjudicação, intime-se a parte executada 

para que se manifeste sobre o pedido de adjudicação no prazo de 05 

(cinco) dias, cientificando-a inclusive quanto à possibilidade de remição da 

execução caso se trate de imóvel hipotecado (art. 877, par. 3º, do CPC). 

8.1.1. Decorrido o prazo sem manifestação, e em sendo o valor da 

avaliação inferior ao valor do débito, lavre-se o auto de adjudicação, 
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expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou ordem de entrega (bem 

móvel) à parte adjudicante (art. 877 do CPC), a qual deve ser intimada para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste sobre o prosseguimento da 

execução pelo saldo remanescente, indicando bens penhoráveis, sob 

pena de extinção. 8.1.2. Decorrido o prazo sem manifestação, e em sendo 

o valor da avaliação superior ao valor do débito, intime-se a parte 

exequente para que deposite a diferença entre o valor da avaliação e o 

valor da execução em cinco dias. 8.1.3. Realizado o depósito, lavre-se o 

auto de adjudicação, expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou 

ordem de entrega (bem móvel) à parte adjudicante. Comprovado o registro 

da carta ou cumprido o mandado de entrega, expeça-se alvará para o 

levantamento da diferença pela parte executada. 8.2. Requerida a 

alienação por iniciativa particular, em hasta pública ou o usufruto, voltem 

os autos conclusos para as respectivas deliberações. 9. Intimem-se. 

Demais diligências necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-64.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE GRANGEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000183-64.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:KARINE 

GRANGEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 08/05/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-56.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENEZES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT13371-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010068-56.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ADRIANO MENEZES 

RODRIGUES REQUERIDO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. 

Considerando o lapso temporal entre a data do pedido e a presente data, 

intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-80.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SCHMIDT KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010230-80.2017.8.11.0100. REQUERENTE: IRENE SCHMIDT KERBER 

REQUERIDO: ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME Vistos, 

etc. Inicialmente, intime-se a parte autora, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que melhor lhe aprouver. Decorrido o 

prazo aludido, com ou sem manifestação, devolvam-me conclusos para 

ulteriores deliberações. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-49.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000195-49.2018.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, de ordem da MMª Juíza de Direito desta Comarca, 

considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus; Considerando a 

decretação pelo Governo Federal de Estado de emergência sanitária em 

decorrência do coronavírus; Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o 

Ofício Circular n° 15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso; Considerando que o contato entre pessoas é causa de 

transmissão do coronavírus; Considerando, ainda, que o Fórum da 

Comarca de Brasnorte/MT, não tem capacidade diária de manter as 

testemunhas e as partes à distância de 1,5m (um metro e meio) uma das 

outras, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 15 de 

maio de 2020, às 13h15min. Eduarda S. Moretto Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-67.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIOGENES CAMPAGNUCCI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Certidão Certifico que, de ordem da 

MMª Juíza de Direito desta Comarca, considerando a declaração da 

Organização Mundial de Saúde de que se está diante de pandemia 

causada pelo coronavírus; Considerando a decretação pelo Governo 

Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus; Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; 

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus; Considerando, ainda, que o Fórum da Comarca de 

Brasnorte/MT, não tem capacidade diária de manter as testemunhas e as 

partes à distância de 1,5m (um metro e meio) uma das outras, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 15 de maio de 2020, às 

13h00min. Eduarda S. Moretto Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-11.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO REINOLDO MULLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Certidão Certifico que, de ordem da 
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MMª Juíza de Direito desta Comarca, considerando a declaração da 

Organização Mundial de Saúde de que se está diante de pandemia 

causada pelo coronavírus; Considerando a decretação pelo Governo 

Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus; Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; 

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus; Considerando, ainda, que o Fórum da Comarca de 

Brasnorte/MT, não tem capacidade diária de manter as testemunhas e as 

partes à distância de 1,5m (um metro e meio) uma das outras, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 15 de maio de 2020, às 

13h30min. Eduarda S. Moretto Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-31.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA TAINA SOARES MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Certidão Certifico que, de ordem da 

MMª Juíza de Direito desta Comarca, considerando a declaração da 

Organização Mundial de Saúde de que se está diante de pandemia 

causada pelo coronavírus; Considerando a decretação pelo Governo 

Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus; Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; 

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus; Considerando, ainda, que o Fórum da Comarca de 

Brasnorte/MT, não tem capacidade diária de manter as testemunhas e as 

partes à distância de 1,5m (um metro e meio) uma das outras, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 15 de maio de 2020, às 

14h00min. Eduarda S. Moretto Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-31.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA TAINA SOARES MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Certidão Certifico que, de ordem da 

MMª Juíza de Direito desta Comarca, considerando a declaração da 

Organização Mundial de Saúde de que se está diante de pandemia 

causada pelo coronavírus; Considerando a decretação pelo Governo 

Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus; Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; 

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus; Considerando, ainda, que o Fórum da Comarca de 

Brasnorte/MT, não tem capacidade diária de manter as testemunhas e as 

partes à distância de 1,5m (um metro e meio) uma das outras, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 15 de maio de 2020, às 

14h00min. Eduarda S. Moretto Técnica Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-95.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS KRUGER ZAMILIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010229-95.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARCOS KRUGER ZAMILIAN 

REQUERIDO: ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME Vistos 

etc. Inicialmente, intime-se a parte autora, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que melhor lhe aprouver. Decorrido o 

prazo aludido, com ou sem manifestação, devolvam-me conclusos para 

ulteriores deliberações. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-13.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES OAB - MT0012422A-B (ADVOGADO(A))

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010013-13.2012.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO DE LIMA ROQUE 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Tendo em vista que o prazo solicitado já 

se esvaiu há muito, intimem-se as partes, para se manifestarem no prazo 

de 10 (dez) dias, requerendo o que melhor lhes aprouver. Decorrido o 

aludido prazo, retornem os autos conclusos para deliberação. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-29.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELAINE PARISI MANOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8009999-29.2012.8.11.0100. REQUERENTE: JOCELAINE PARISI MANOSSO 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Tendo em vista que o prazo 

solicitado já se esvaiu há muito, intimem-se as partes, para se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que melhor lhes 

aprouver. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-53.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. DE AGUIAR MENDES EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISLANDO FREIRE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000035-53.2020.8.11.0100. EXEQUENTE: M. C. DE AGUIAR MENDES 

EIRELI EXECUTADO: ISLANDO FREIRE DOS SANTOS Vistos. 1. Cite-se a 

parte executada, para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se mandado de citação ou carta precatória, conforme for o caso. 

1.1 Conste no mandado que no prazo de quinze dias, reconhecendo o 

crédito da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento 

do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

a parte executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça 

deverá indagar a parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, 

VI, NCPC). 1.3 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada, ressaltando-se que “A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, caso a penhora e a avaliação 

recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte executada também deverá ser 

intimado de tais atos, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens, nos termos do art. 842, do NCPC. 1.4 A parte exequente 

deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá na 

primeira oportunidade requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 

240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato junto à Junta Comercial 

ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 Registre-se que a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria, a expedição de 

certidão nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos 

no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá à parte 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando nos autos no prazo de dez dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento voluntariamente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à 

penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as 

diligências necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de 

minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, ou 

penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). Anoto que 

não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a 

teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 20:00, 

observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em 

conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 Intimem-se. Demais 

diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-83.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SERVOLINA DELFINO MONTEIRO LIMEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000033-83.2020.8.11.0100. EXEQUENTE: SERVOLINA DELFINO 

MONTEIRO LIMEIRA EXECUTADO: FABRICIO DA SILVA LIMA Vistos. 

Compulsando o processo não localizei a confissão de dívida mencionada 

na inicial. Diante disso, determino que a parte exequente emende a petição 

inicial, devendo juntar o termo de confissão de dívida, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, sob 

as penas da lei. Após, conclusos com a marcação de urgente. Cumpra- 

se. Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-53.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CUSTODIO GAZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010107-53.2015.8.11.0100. EXEQUENTE: NILSON PORTELA FERREIRA 

EXECUTADO: PAULO CUSTODIO GAZZI DE OLIVEIRA Vistos etc. Em 

análise detida do processo, verifico que o pedido de id. 20129417, não 

merece ser acolhido. Com efeito, o rito dos Juizados Especiais não permite 

a citação por edital, consoante previsão expressa do artigo 18, §2º, da Lei 

nº 9.099/95 e por contraria o princípio da celeridade, mesmo no caso de 

execução de título extrajudicial. Extrai-se, ainda, da doutrina: "Visando à 

manutenção da simplicidade das formas, à economia do processo e à 

celeridade na prestação da tutela jurisdicional do Estado, a citação por 

edital foi excluída dos Juizados Especiais (art. 18, § 2º). (...) Foi 

justamente pela complexidade do trâmite da citação editalícia que essa 

forma de comunicação foi acertadamente banida do procedimento 

sumaríssimo, restando ao interessado, nessa situação, pleitear pelas vias 

comuns, jamais através dos Juizados Especiais, cujos princípios 

orientadores não se coadunam com este modelo. Esse dispositivo, em 

princípio, tem aplicação para qualquer tipo de processo que tramite nos 

Juizados Especiais, ou seja, processo de conhecimento, cautelar e 

execução. A única ressalva que merece ser feito no que tange a essa 

última espécie de instrumento diz respeito à hipótese ventilada nos arts. 

653 e 654 do CPC , nas circunstâncias em que o devedor não é 

encontrado mas o meirinho localiza bens de sua propriedade hábeis à 

garantia da execução. Somente se verificando tal situação é que se 

admite a citação por edital no processo execucional.". (FIGUEIRA JÚNIOR, 

Joel Dias. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais e federais. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 149) Assim, verifica-se que a única 

exceção à regra do artigo art. 18, §2º diz respeito à hipótese de não 

localização do executado, pelo Oficial de Justiça, mas de localização de 

bens de sua propriedade, aptas a garantir o débito – o que não é o caso 

do presente feito. Nesse sentido: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - 

CITAÇÃO POR EDITAL -LEI 9.099/95 - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA 

DA VARA CÍVEL. Ultrapassada a limitação estabelecida pela Resolução nº 

700/2012, deve ser aplicada Lei 12.153/09 em sua integralidade, bem 

como a Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública. Nos termos do art. 18, § 2º da Lei 9.099/95, a citação por edital é 

incompatível com o rito dos Juizados Especiais, inclusive os de Fazenda 

Pública. (TJ-MG - CC: 10000191223098000 MG, Relator: Wilson Benevides, 

Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 02/12/2019) 

Destarte, indefiro o pleito da parte exequente e, consequentemente, 

determino a sua intimação para informar endereço da parte executado 

e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito. Decorrido o prazo aludido, com ou sem 

manifestação, devolvam-me conclusos para ulteriores deliberações. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-49.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RICIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010116-49.2014.8.11.0100. REQUERENTE: DIVINO RICIERI REQUERIDO: 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE Vistos, etc. Concedo os benefícios da justiça gratuita ao 

requerente/recorrente. Ante o preenchimento dos pressupostos 

processuais recursais, em especial a tempestividade (Id. 8982034) 

RECEBO o recurso inominado interposto, em seu duplo efeito (artigo 43 da 

Lei 9.099/95), ante a possibilidade de irreversibilidade dos valores 

eventualmente recebidos. Observo que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões recursais (id. 8982037). Em que pese à intempestividade 

das contrarrazões certificada no mov. 34, sua permanência nos autos não 

gera prejuízos às partes, e, portanto, deve permanecer no processo para 

análise em segundo grau. Assim, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com minhas homenagens, para que o recurso seja distribuído, 

autuado e julgado. Procedam-se às anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se com urgência. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-67.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE BARBOSA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000112-67.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ROSEANE BARBOSA SERRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado 

apresentou comprovante do pagamento da dívida (Id. 24368694). O 

exequente requereu o levantamento do alvará ao id. 24572485, bem como 

requereu o prosseguimento do feito, alegando que a parte executada 

depositou um valor de R$455,05 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

cinco centavos) a menos da quantia devida. É o relatório necessário. De 

proêmio, considerando que não há obrigação do juízo em realizar a 

intimação pessoal da parte autora para a liberação de depósito judicial, 

conforme previsto no provimento nº. 15/2019 da Corregedoria Geral da 

Justiça, DETERMINO que expeça-se Alvará de Levantamento da quantia 

depositada no Id. 24368694, em favor da parte exequente, na conta 

indicada na petição de Id. 24572485. De mais a mais, intime-se a parte 

executada para efetuar o pagamento da quantia apontada pela parte 

exequente no id. 24572486 e/ou requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos 

conclusos para deliberação. Demais diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-62.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SENI GUILHERME DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIDE LOPES CANCADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000015-62.2020.8.11.0100. EXEQUENTE: SENI GUILHERME DA ROCHA 

EXECUTADO: LUCILEIDE LOPES CANCADO Vistos. 1. Cite-se a parte 

executada, para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida, 

nos termos do art. 829 do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação ou carta precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste 

no mandado que no prazo de quinze dias, reconhecendo o crédito da 

parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 

executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (art. 916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça deverá 

indagar a parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, VI, 

NCPC). 1.3 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada, ressaltando-se que “A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, caso a penhora e a avaliação 

recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte executada também deverá ser 

intimado de tais atos, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens, nos termos do art. 842, do NCPC. 1.4 A parte exequente 

deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá na 

primeira oportunidade requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 

240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato junto à Junta Comercial 

ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 Registre-se que a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria, a expedição de 

certidão nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos 

no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá à parte 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando nos autos no prazo de dez dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento voluntariamente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à 

penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as 

diligências necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de 

minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, ou 

penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). Anoto que 

não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a 

teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 20:00, 

observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em 

conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 Intimem-se. Demais 

diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-10.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010181-10.2015.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: CASSIANE APARECIDA DOS SANTOS Vistos etc. 

Inicialmente, certifique-se acerca do termo de audiência de conciliação, 

designada para o dia 14 de outubro de 2015. Caso não tenha ocorrido o 
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ato, determino que a Secretaria do Juizado, designe nova data e hora para 

a audiência de conciliação a ser realizada pelo Sr. Conciliador. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000463-69.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR APARECIDO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATISA MAIARA DE AZEVEDO OAB - MT24312/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000463-69.2019.8.11.0100. REQUERENTE: ALDEIR APARECIDO DOS 

REIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o relatório, na 

forma da Lei nº. 9.099/95 Tendo em vista que as partes chegaram a um 

acordo para a solução do litígio (Id. 27340422), nos termos do artigo 22, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso III, alínea "b", do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Igualmente, 

considerando que a parte autora informou que o acordo entabulado entre 

as partes foi devidamente liquidado, bem como requereu a expedição de 

alvará e o levantamento do valor (Id. 28960623) requerendo a extinção do 

feito, JULGO extinto o processo, com resolução de mérito. No mais, defiro 

o levantamento do valor depositado em juízo. Expeça-se Alvará de 

Levantamento da quantia depositada no Id. 28721760, em favor da 

advogada da parte autora, na conta indicada na petição de Id. 28960622, 

observando-se a procuração outorgada a causídica e os poderes 

conferidos a ela. Após a efetivação do levantamento do valor, aguarde-se 

o prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas de estilo. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Demais diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010094-54.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA GARLET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010094-54.2015.8.11.0100. EXEQUENTE: NEUSA MARIA FRANDOLOSO - 

ME EXECUTADO: PAULA CRISTINA GARLET Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Executivo Extrajudicial Nota Promissória proposta 

por Neusa Maria Frandoloso-ME, representada por Neusa Maria 

Frandoloso em face de Paula Cristina Garlet. A parte executada não foi 

localizada para ser citada/intimada (id. 11166468). No id 25180535, a parte 

exequente pugnou pela extinção da ação. É, em síntese, o relatório. 

Vieram os autos conclusos para sentença. É o relato. Decido. De acordo 

com o enunciado nº 90 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais Cíveis, in verbis, “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)". Estabelece o art. 485, 

inc. VIII do CPC, que o processo será extinto sem julgamento de mérito 

quando o juiz homologar a desistência da ação. No caso não há 

impedimento para homologação da desistência, bem como não constato 

qualquer indício de má-fé ou de lide temerária. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 485, inc. VIII do CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários, "ex vi legis". Publique-se. Registre-se. Considerando a 

natureza dessa sentença, dou as partes por intimadas. Arquive-se Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010083-25.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISAMA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010083-25.2015.8.11.0100. EXEQUENTE: NEUSA MARIA FRANDOLOSO - 

ME EXECUTADO: ELISAMA DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial Nota Promissória 

proposta por Neusa Maria Frandoloso-ME, representada por Neusa Maria 

Frandoloso em face de Elisama dos Santos Silva. A parte executada não 

foi localizada para ser citada/intimada (id. 8983533). No id 11226441, a 

parte exequente pugnou pela extinção da ação. É, em síntese, o relatório. 

Vieram os autos conclusos para sentença. É o relato. Decido. De acordo 

com o enunciado nº 90 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais Cíveis, in verbis, “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)". Estabelece o art. 485, 

inc. VIII do CPC, que o processo será extinto sem julgamento de mérito 

quando o juiz homologar a desistência da ação. No caso não há 

impedimento para homologação da desistência, bem como não constato 

qualquer indício de má-fé ou de lide temerária. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 485, inc. VIII do CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários, "ex vi legis". Publique-se. Registre-se. Considerando a 

natureza da sentença, dou as partes por intimadas. ARQUIVE-SE. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010096-24.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOUSA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010096-24.2015.8.11.0100. EXEQUENTE: NEUSA MARIA FRANDOLOSO - 

ME EXECUTADO: JULIANA SOUSA RODRIGUES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial Nota Promissória 

proposta por Neusa Maria Frandoloso-ME, representada por Neusa Maria 

Frandoloso em face de Juliana Souza Rodrigues. No id 25183060, a parte 

exequente pugnou pela extinção da ação. É, em síntese, o relatório. 

Vieram os autos conclusos para sentença. É o relato. Decido. De acordo 

com o enunciado nº 90 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais Cíveis, in verbis, “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 
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salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)". Estabelece o art. 485, 

inc. VIII do CPC, que o processo será extinto sem julgamento de mérito 

quando o juiz homologar a desistência da ação. No caso não há 

impedimento para homologação da desistência, bem como não constato 

qualquer indício de má-fé ou de lide temerária. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 485, inc. VIII do CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários, "ex vi legis". Publique-se. Registre-se. Considerando a 

natureza da sentença, dou as partes por intimadas. ARQUIVE-SE. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010085-92.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANIA DE ARAUJO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010085-92.2015.8.11.0100. EXEQUENTE: NEUSA MARIA FRANDOLOSO - 

ME EXECUTADO: JORDANIA DE ARAUJO DIAS Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial Nota Promissória 

proposta por Neusa Maria Frandoloso-ME, representada por Neusa Maria 

Frandoloso em face de Jordania Araújo Dias. No id 11227418, a parte 

exequente pugnou pela extinção da ação. É, em síntese, o relatório. 

Vieram os autos conclusos para sentença. É o relato. Decido. De acordo 

com o enunciado nº 90 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais Cíveis, in verbis, “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)". Estabelece o art. 485, 

inc. VIII do CPC, que o processo será extinto sem julgamento de mérito 

quando o juiz homologar a desistência da ação. No caso não há 

impedimento para homologação da desistência, bem como não constato 

qualquer indício de má-fé ou de lide temerária. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 485, inc. VIII do CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários, "ex vi legis". Publique-se. Registre-se. Considerando a 

natureza da sentença, dou as partes por intimadas. ARQUIVE-SE. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-04.2011.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON JOSE GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010087-04.2011.8.11.0100. REQUERENTE: SUPERMERCADO F & F LTDA 

- EPP REQUERIDO: ADELSON JOSE GARCIA DA SILVA Vistos, etc. 

RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por 

Supermercado F & F Ltda-EPP, representado por Nilza Terezinha Ferrari 

em face de Edelson José Garcia da Silva. A parte exequente rogou pela 

desistência da ação (id. 29227342). É, em síntese, o relatório. Vieram os 

autos conclusos para sentença. FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o 

enunciado nº 90 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

Cíveis, in verbis, "A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação - 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG"). Estabelece o art. 485, inc. VIII do 

CPC que o processo será extinto sem julgamento de mérito quando o juiz 

homologar a desistência da ação. No caso não há impedimento para 

homologação da desistência, bem como não constato qualquer indício de 

má-fé ou de lide temerária. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII do CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários. 

Promova-se o levantamento de eventual penhora e recolha-se eventual 

carta precatória expedida. Publique-se. Registre-se. Considerando o teor 

da presente sentença, dou as partes por intimadas. ARQUIVE-SE. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-62.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MANTOAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010184-62.2015.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: RICARDO MANTOAN Vistos etc. RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cobrança proposta por Ines Schimidt-ME em face de Ricardo 

Montoan. Designada audiência de conciliação, constatou-se a presença 

da advogada da parte autora, ocasião em que requereu a suspensão do 

processo (id. 11785165). Em 11 de março de 2018, foi determinada a 

suspensão do feito por 60 (sessenta) dias (id. 13149283). O feito 

encontra-se paralisado há mais de um ano e meio, sem que a parte autora 

tenha se manifestado. É, em síntese, o relatório. Vieram os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTAÇÃO Estabelece o art. 485, inc. 

VI do CPC que o processo será extinto sem julgamento de mérito quando 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. No caso 

dos autos, a parte autora não promoveu os atos que lhe incumbiam, a fim 

de dar seguimento ao presente processo. Sequer compareceu à audiência 

de conciliação outrora designada. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fulcro no art. 485, inc. VI do CPC JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios (artigo 

54, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se.Intimem-se Anoto que, nos 

termos do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquive-se. Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-07.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CESAR DOS SANTOS OAB - MT0007806A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010037-07.2013.8.11.0100. REQUERENTE: ADEMILTON RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 
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sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado apresentou 

comprovante do pagamento da dívida (Id. 9124542). O exequente 

requereu o levantamento do alvará ao id. 19895570, juntando procuração 

com poderes específicos no id. 28105803. O artigo 924, do Código de 

Processo Civil, dispõe que a execução será extinta quando a obrigação 

for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). Assim sendo, JULGO O PRESENTE 

EXTINTO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. No mais, considerando 

que não há obrigação do juízo em realizar a intimação pessoal da parte 

autora para a liberação de depósito judicial, conforme previsto no artigo 

450 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

– CNGC, DETERMINO que expeça-se Alvará de Levantamento da quantia 

depositada no Id. 9124542, em favor da parte autora, na conta indicada na 

petição de Id. 19895570. Após a efetivação do levantamento dos valores, 

aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas de estilo. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Demais diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000004-37.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSIRAN DA SILVA GUEDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre Certidão de ID 28290697. CAMPINÁPOLIS, 

20 de março de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30339 Nr: 92-05.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação De Execução Fiscal proposto pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, em face de Gercino Cordeiro da Silva, todos 

qualificados nos autos.

À fl.64, a parte exequente informa o total cumprimento da obrigação.

É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

A parte requerente à fl.64 informa nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, o total cumprimento da obrigação.

 Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 31 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32259 Nr: 13-89.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos.

Trata-se de Ação De Execução Fiscal proposto pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, em face de M. A. Azevedo, todos qualificados 

nos autos.

À fl.131, a parte exequente informa o total cumprimento da obrigação.

É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

A parte requerente à fl.131 informa nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, o total cumprimento da obrigação.

 Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 31 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37719 Nr: 256-28.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38990 Nr: 1123-21.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43166 Nr: 1194-86.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43179 Nr: 1205-18.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43425 Nr: 1321-24.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 43425

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por RO UBUMRO TSERE 

RURA, em face do Banco Itaú Consignado S.A. todos devidamente 

qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls.105/110, referente à 

complementação do valor.

Em fls. 111, a parte Requerente manifesta concordando com o pagamento, 

e requerendo que seja feita a expedição de alvará dos valores que já se 

encontram depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fls. 111, EXPEÇA-SE alvará dos 

devidos valores que encontram-se depositados na conta única.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 18 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46282 Nr: 520-74.2019.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Vistos, etc.

Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 2020, 

editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Ademais, considerando-se que na data do júri todas as atividades laborais 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão realizadas 

em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Mantenham-se os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32206 Nr: 1947-19.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre petição de fls. 249/367.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32497 Nr: 231-20.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTHIERS LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar Contrarrazões aos Embargos de 

Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37692 Nr: 234-67.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38898 Nr: 1045-27.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: REWATSUDU PARIWAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o retorno dos autos da 

Instãncia Superior, bem como sobre documentos de fls. 84/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38902 Nr: 1049-64.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REWATSUDU PARIWAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre fls. 83/85

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38951 Nr: 1089-46.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA ROOHUYWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38993 Nr: 1124-06.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre fls. 49/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41480 Nr: 275-97.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a implantação do benefício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41846 Nr: 472-52.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA WA'UTOMOTSITSABUI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 513-19.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre petição de fls. 115/119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41901 Nr: 519-26.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA PENHITSITSIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que entenderem de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41967 Nr: 584-21.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 601 de 764



 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestare sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como manifestar sobre documentos de fls. 

124/127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41994 Nr: 606-79.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42040 Nr: 652-68.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte requerida 

para, no prazo legal, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 1324-76.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar as partes para manifestarem sobre o retorno dos autos da 

instância

superior em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47977 Nr: 188-73.2020.811.0110

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Código: 47977

Vistos.

 Trata-se de pedido de dispensa de fiança formulado por IUQUE AUGUSTO 

SOUSA MARTINS, determinado na decisão de fls. 27/27-v.

 As fls. 32/51, o acusado manifestou nos autos requerendo que seja 

concedida liberdade provisória sem fiança, alegando que não condições 

financeiras para custea-la.

 As fls. 52/54 o Ministério Público manifestou contrário ao pedido 

formulado pelo indiciado as fls. 32/51.

 Desta forma, conforme podemos constar dos documentos juntados aos 

autos pela defesa, o requerente optou por contratar advogado mesmo 

podendo recorrer a Defensoria Pública já que alega não ter condições pra 

pagar a fiança fixada.

 Neste sentido, acolho parecer ministerial, MANTENDO A FIANÇA no valor 

anteriormente arbitrado de dois salários mínimos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis - MT, 19 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30355 Nr: 108-56.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDIOMAR BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, JAYME PAZETO MEDEIROS - OAB:13.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 1087-18.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA PALHÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTONORTE, SUL AMERICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20635/O, RAUL DARCI DOLZAN - OAB:2496-B

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32084 Nr: 1828-58.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o desarquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 34669 Nr: 381-64.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Com Resolução do Mérito->Extinção da Punibilidade->Prescrição.

Trata-se de Ação penal que o Ministério Público move em desfavor de 

WELLINTON DA CONCEIÇÃO SOARES, pela prática delitiva tipificada no 

artigo 306 da Lei Federal n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro) e como incurso nos artigos 329 e 331 do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fl. 43/44).

O feito foi sentenciado 132/136-v.

 O Ministério Público postulou pelo arquivamento da presente ação penal 

(fls. 137), ante a ocorrência prescrição.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico assistir razão ao Ministério Público ante a 

consumação da prescrição da pretensão punitiva na modalidade 

retroativa, nos termos do artigo 109, inc. V c.c artigo 110, §1° e artigo 112, 

inc. I, todos do Código Penal.

DISPOSITIVO.

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WELLINTON DA 

CONCEIÇÃO SOARES, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro no artigo 109, inciso VI, c/c art. 107, 

inciso IV, ambos do Código Penal.

P. R. I. C.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35546 Nr: 880-48.2015.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BORGES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCIA OLIVEIRA TAVARES 

GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze)dias, manifestarem sobre a retificação da partilha, 

nos termos da cota ministerial de fl. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37766 Nr: 4311-32.2016.811.0021

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA BATISTA LOPES, BARTIRA 

BIBIANA STEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:11.154-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39506 Nr: 1360-55.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a implantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25142 Nr: 179-63.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AMERICO - OAB:21256/O

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre petição de fl. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27109 Nr: 833-16.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ALEXANDRE NOVAIS DE DEUS, GILDETE NOVAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PEREIRA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000158-19.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO APARECIDO SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLAÚDIA DECISÃO Processo: 1000158-19.2018.8.11.0101. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: REGINALDO APARECIDO SALES 

1. Certifica-se a Secretaria o trânsito em julgado da sentença id. 24503256 

para a parte autora. 2. Caso já tenha o trânsito em julgado, desde já 

indefiro o pedido de id. 25433001. CLÁUDIA, 19 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000002-60.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GOMES PAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar 

aos autos a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de 

honorários advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no 

contrato), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-86.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SELANIR ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

EVELIN ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

RONALDO ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

HELEN ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE FATIMA DE SOUZA OAB - RS92323 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA GARDIN MARTINS OAB - RS87832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

ALDO MAIA (REQUERIDO)

LEANDRO HATTJE (REQUERIDO)

CELIO MONTEIRO DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

MAURO FITERMAN OAB - RS31897 (ADVOGADO(A))

HIGOR VINICIUS DOS SANTOS CRISPIM OAB - SP360244 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO SUMAN OAB - SP81681 (ADVOGADO(A))

REGIANE MAIA DOS SANTOS OAB - SP362405 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIO SATTIN (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Vistos. 1. Para o cumprimento do ato deprecado, 

designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 04 de junho de 

2020, às 08:45 horas. Insta destacar que cabe aos advogados informarem 

ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da 

distribuição para futuras comunicações. 3. Intime-se. 4. Diligências 

necessárias. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106442 Nr: 7114-74.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ CASARIN, SEDENI SANTINA 

VISOLI CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:, ISABEL JUNG - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247 de 16 de março de 2020, 

art. 2º c/c art. 10, inciso III e Portaria- Conjunta n° 249 de 18 de Março de 

2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105089 Nr: 2391-06.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:15857/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.RELATÓRIO (Art. 423, inciso II, CPP)[...] 5. Esclareço que o 

julgamento do réu RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS, bem como o 

sorteio dos jurados da Sessão Ordinária dos meses de novembro e 

dezembro de 2020 serão oportunamente designados após o decurso do 

prazo estipulado na Portaria-Conjunta n.º 247, art. 2 c/c art. 10, III do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.6. Após, o decurso do 

prazo voltem os autos conclusos.7. Ciência ao Ministério Público.8. 

Intime-se o advogado da defesa da presente decisão. 9. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80310 Nr: 632-17.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TAVARES R. DE TOLEDO, ADEIDE 

PAULINO DA SILVA, MARCO CESAR BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados de defesa para 

manifestação nos termos do art. 402 do CPP, não havendo requerimento 

de diligências, deverá no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar alegações 

finais, nos termos do § 3º, do art. 403 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52211 Nr: 192-89.2010.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI FERNANDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON MINATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da inventariante para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida negativa ás fls. 214 

encaminhada á Comarca de Sinop com finalidade de avaliação de imóvel, 

acerca do decurso de prazo para pagamento de diligência para protocolar 

o Ofício n° 1968/2019 junto a Cooperativa Sicredi de União do Sul, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000087-46.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JACIMAR VELOZO (INVENTARIANTE)

ALCINDA FERNANDES VELOZO (ESPÓLIO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 604 de 764



RAIMUNDO VELOZO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MARTINS ZANOBONI OAB - PR55876 (ADVOGADO(A))

VINICIUS BERTUSSI VELOZO OAB - PR56872 (ADVOGADO(A))

MARCIO ROQUE DA SILVA OAB - SP258220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE MEDEIROS DIAS (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000087-46.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de trazer aos autos as CPRs vinculadas a Escritura Pública de 

Venda e Compra com cláusula resolutiva, lavrada no Livro 87-E, folhas 

176/181 do Cartório do 2° Ofício Extrajudicial da Comarca de Cláudia-MT, 

sob pena de indeferimento da inicial. 2. Cumprida a emenda, voltem 

conclusos. Cláudia, 19 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000898-40.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO KRAFT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000898-40.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Trata-se 

de ação de busca e apreensão proposta pela BV FINANCEIRA em face de 

ANTONIO KRAFT, com o fim de buscar e apreender o bem dado em 

garantia no contrato de mútuo com alienação fiduciária nº 

12039000178114 firmado entre as partes, ante a inadimplência do 

Requerido a partir da parcela com vencimento em 14/07/2019. Afirma que 

a parte requerida, mesmo devidamente notificada, deixou de pagar as 

prestações devidas, permanecendo inadimplente. Assim, requer a medida, 

em sede de liminar, para o fim de ser o veículo marca Volkswagen, modelo 

V o y a g e  ( K i t - V I ) ,  a n o /  f a b r i c a ç ã o  2 0 1 1 / 2 0 1 2 ,  c h a s s i 

9BWDA05UXCT068888, placa NUD 7406, cor prata, apreendido e 

depositado em mãos da parte autora. Juntou documentos à inicial. É, em 

síntese, o relatório. DECIDO. A inicial veio instruída com cópia do contrato 

com cláusula de alienação fiduciária, para efeito de constituição em mora a 

notificação extrajudicial, bem como com demonstrativo de débito. Assim, 

atendidos os pressupostos legais, DEFIRO liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, e determino a expedição do 

respectivo mandado, devendo constar que a requerida deverá entregar 

junto ao bem, seus respectivos documentos. 3. Nomeio para assumir o 

encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada pelo credor, lavrando-se 

o respectivo termo de compromisso. 4. Defiro os benefícios previstos no 

art. 212, §2º, do CPC. 5. Nos termos do § 9º do artigo 3º do Decreto-lei n. 

911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, procedo nesta data a 

inserção de restrição de circulação do bem descrito na inicial no Sistema 

RENAJUD. 6. Em sendo exitosa a apreensão do veículo, determino que os 

autos voltem imediatamente conclusos para fins de retirada da restrição. 

7. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para que, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente 

(prestações vencidas e vincendas, com os acréscimos legais), conforme 

REsp 1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários advocatícios no 

valor equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, 

apresente contestação, ainda que tenha efetuado o pagamento e pretenda 

a restituição de valores que entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 8. Int. 9. Diligências necessárias. 

Cláudia, 19 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000144-64.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SOUZA OAB - 050.665.371-47 (REPRESENTANTE)

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000144-64.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. 3. Arbitro alimentos provisórios em 30% do 

salário mínimo nacional, correspondente à R$ 296,40 (duzentos e noventa 

e seis reais e quarenta centavos), à míngua de maiores elementos a 

respeito da capacidade financeira da parte requerida e das necessidades 

dos autores, devidos a partir desta data e que deverão ser pagos 

mediante depósito em conta bancária que deverá ser aberta em nome da 

genitora do Requerente. Esclareço que os alimentos provisórios são 

devidos a partir desta data e não da citação na forma do disposto no 

caput do art. 4º, da Lei de Alimentos, visto que o art. 13, § 2º diz respeito 

tão-somente à verba alimentícia fixada na sentença, que retroage à 

citação. Esta é a interpretação correta e que atende ao ditame 

constitucional que assegura à prestação alimentícia, regime que difere em 

tudo do arcabouço processual, tanto que o adimplemento pode ser 

assegurado mediante prisão do devedor. De que adiantaria a expressa 

determinação da lei que manda ao juiz fixar “desde logo alimentos 

provisórios” se fossem eles devidos após a citação que pode demandar 

dias, semanas ou até mesmo meses, como sói acontecer quando 

necessária a expedição de carta precatória. 4. Paute-se audiência de 

conciliação a ser realizada com a Sra. Conciliadora. 5. Cite-se o 

Requerido, no endereço informado na inicial, e intime-se a parte autora a 

fim de que compareçam na audiência designada, acompanhados de seus 

procuradores, importando a ausência da parte requerida em confissão e 

revelia, e a da parte requerente em arquivamento do pedido (Lei nº 

5.478/68, art. 7o). 6. Conste no mandado de citação que se não for feito 

acordo, a defesa deverá ser oferecida na própria audiência (Lei nº 

5.478/68, art. 9o, caput). 7. Ciência ao Ministério Público. 8. Diligências 

necessárias. Cláudia, 19 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000775-42.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ACQUILINO DALAMARIA MARINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000775-42.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Trata-se de Embargos à Execução proposta por ESPOLIO DE VANIR 

FOPPA DALAMARIA, representada por GIOVANI ACQUILINO DALAMARIA 

MARINA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Em análise dos autos 

verifica-se que a presente ação foi distribuída através do sistema PJE 

(Processo Judicial Eletrônico), contudo houve a distribuição por 

dependência ao processo Código n° 93350 o qual tramite através do 

sistema apolo eletrônico. Desta feita, considerando que o feito foi 

distribuído de forma errônea, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito. P.R.I. Após arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 19 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000058-93.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G ALEX PEREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000058-93.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de G ALEX PEREIRA - ME, com o fim de 

buscar e apreender o bem dado em garantia no contrato de mútuo com 

alienação fiduciária nº 149872535 firmado entre as partes, ante a 

inadimplência do Requerido a partir da parcela com vencimento em 

15.09.2019. Afirma que a parte requerida, mesmo devidamente protestada 

(id n.º 28480266), deixou de pagar as prestações devidas, permanecendo 

inadimplente. Assim, requer a medida, em sede de liminar, para o fim de 

ser o veículo marca JEEP, modelo COMPASS LONGITUDE F, ano/ 

fabricação 2018, chassi 98867512WJKJ15339, placa QCY 6088, cor 

CINZA, apreendido e depositado em mãos da parte autora. Juntou 

documentos à inicial. É, em síntese, o relatório. DECIDO. A inicial veio 

instruída com cópia do contrato com cláusula de alienação fiduciária, para 

efeito de constituição em mora o protesto extrajudicial, bem como com 

demonstrativo de débito. Assim, atendidos os pressupostos legais, 

DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, e 

determino a expedição do respectivo mandado, devendo constar que a 

requerida deverá entregar junto ao bem, seus respectivos documentos. 3. 

Nomeio para assumir o encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada 

pelo credor (id n.º 28480261), lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. 4. Defiro os benefícios previstos no art. 212, §2º, do CPC. 5. 

Nos termos do § 9º do artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com redação 

dada pela Lei n. 13.043/2014, procedo nesta data a inserção de restrição 

de circulação do bem descrito na inicial no Sistema RENAJUD. 6. Em sendo 

exitosa a apreensão do veículo, determino que os autos voltem 

imediatamente conclusos para fins de retirada da restrição. 7. Executada a 

liminar, cite-se a parte requerida para que, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente (prestações 

vencidas e vincendas, com os acréscimos legais), conforme REsp 

1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários advocatícios no valor 

equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, apresente 

contestação, ainda que tenha efetuado o pagamento e pretenda a 

restituição de valores que entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 8. INDEFIRO o pedido para oficiar o 

DETRAN e a Secretaria da Fazenda Estadual, a fim de comunicar a 

transferência da propriedade e para que se abstenham de cobra o IPVA, 

eis que é ônus da parte autora fazê-lo. 9. Intime-se. 10. Diligências 

necessárias. Cláudia, 19 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000919-16.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE SALETE DAROLD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000919-16.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de esclarecer os 

danos materiais sofridos e comprová-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de dano material. 2. Após, 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000071-92.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE CARVALHO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000071-92.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000074-47.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000074-47.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000068-40.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIA JACOBOUSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000068-40.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000923-53.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE MIRANDA ZAMPIERI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000923-53.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000926-08.2019.8.11.0101
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Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO PAUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000926-08.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000924-38.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BANNER BAGATINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000924-38.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000003-45.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIRLEY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000003-45.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000075-32.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA ZANIN DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000075-32.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000064-03.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDA MOCELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000064-03.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000061-48.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI CLAIR DIESEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000061-48.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000055-41.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCIELI GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municpio de União do Sul (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000055-41.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de acostar aos autos 

a comprovação dos alegados danos materiais (contrato de honorários 

advocatícios e demais despesas de locomoção se previstas no contrato), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

danos materiais. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000852-51.2019.8.11.0101

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 607 de 764



Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CRESPILHO CATARINO (REQUERENTE)

EDSON DOMINGOS CATARINO (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA CATARINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MACHADO OAB - MT11701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000852-51.2019.8.11.0101 Vistos. 

Cuida-se de pedido de expedição de alvará judicial proposto por AMÉLIA 

CRESPILHO CATARINO, EDSON DOMINGOS CATARINO e MARIA DE 

FÁTIMA CATARINA em que alegam ser esposa e filhos, do de cujus ASSIS 

CARDOSO CATARINO, falecido em 18.10.2014 e tomaram conhecimento 

que o falecido deixou bens a inventariar, consistente em um imóvel 

denominado Data 28, quadra 89, com área de 570,00, localizado nesta 

Comarca de Cláudia, avaliado em R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 

quinhentos reais). Aduzem ainda, que possuem interesse em efetuar a 

venda do referido imóvel a terceira pessoa sem que seja necessário a 

abertura de Ação de Inventário, pois não terem condições de arcar com 

as custas. Assim, requerem a expedição de alvará autorizando à venda 

do imóvel a terceiro. Juntaram documentos com a inicial. DECIDO 

Analisando os argumentos apresentados, aliados à documentação 

juntada, infiro que o pedido formulado não merece ser acolhido. 

Inicialmente, insta consignar que os fatos alegados pelos requerentes na 

inicial, a princípio consta a concordância dos herdeiros requerendo a 

autorização para venda do imóvel, contudo não há como consignar se 

existem ou não outros herdeiros, se os filhos do falecido são casados ou 

não, sequer se há outros bens. Inobstante a isso, o inventário é o 

procedimento pelo qual se define quais bens integram o acervo hereditário 

e qual quinhão pertencerá a cada herdeiro. Assim, o inventário é a simples 

enumeração e descrição dos bens e das obrigações que integram a 

herança. De acordo com o art. 610, do Código de Processo Civil, prevê 

que havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao 

inventário judicial e se todos forem capazes e concordes, o inventário e a 

partilha poderão ser feitos por escritura pública. Existem ainda alguns 

bens que não precisam ser inventariados, tais como aqueles mencionados 

no art. 1º, da Lei nº 6.858/80, conduto o objeto da presente ação não está 

elencado nas hipóteses da referida lei. Havendo bens a inventariar, não é 

cabível alvará judicial sem a abertura de inventário, seja judicial ou 

administrativamente, sendo, portanto, inadequada a via eleita pela parte 

autora. Neste sentido, veja-se, o entendimento jurisprudencial do TJRS: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE 

VALORES. NECESSIDADE DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. Tendo a 

falecida deixado bens a inventariar, descabe a cia do alvará judicial. 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível n° 70077201424, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 25/04/2018). Ressalvo expressamente os direitos de terceiros 

não “citados” para o processo, ou de eventuais interessados não 

mencionados. Ademais, no caso dos autos não se vislumbram situações 

emergenciais que justifiquem a autorização para venda do imóvel. 

Destarte, INDEFIRO o pedido dos requerentes e, por conseguinte, 

determino a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, I do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. P.R.I. Após, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 19 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000724-31.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR REBULI OAB - MT7565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR KURTEN (IMPETRADO)

HEMILIN FERNANDA TIEDT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos: 1000724-31.2019.8.11.0101 Autor: 

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Requerido: ALTAMIR KURTEN e outros Vistos. SENTENÇA Trata-se de 

mandado de segurança interposto por Wellox Construtora e Locação de 

Equipamentos Eireli em face de Altamir Kurtem e outra, argumetando 

violação a direito líquido e certo. Durante o transcurso do processo, o 

Impetrante manifestou pela desistência do feito. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, 

quando o autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, 

devendo o juiz proceder à extinção da ação sem resolução de mérito. 

Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Processo 

isento de custas processuais. P.R. Desnecessária intimação das partes. 

Arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 19 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000831-75.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO RAFAEL DALMASO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos: 1000831-75.2019.8.11.0101 Autor: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Requerido: 

ANGELO RAFAEL DALMASO Vistos. SENTENÇA Trata-se de ação de 

busca e apreensão c/c pedido de liminar interposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face de ANGELO RAFAEL 

DALMASO, devidamente qualificados, em que alegou, em síntese, que 

integrou o requerido ao grupo/cotas de consórcio sob nºs 9128/126 e 

9710/215 , onde foi dado como garantia, em alienação fiduciária, veículo 

descrito na inicial. Declarou que a contratante deixou de pagar as 

prestações devidas a partir de 12/08/2019, mesmo após ter sido notificado 

extrajudicialmente se manteve inerte, diante disso requereu liminarmente a 

busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Juntou 

documentos à inicial. A parte autora, requereu a extinção do feito (id. 

27404416). Em decisão proferida em 13/12/2019, foi concedida a liminar 

determinando a busca e apreensão do veículo, bem como determinada a 

citação do Requerido. No id. 27776232, o autor reiterou o pedido de 

desistência. É o relatório. Fundamento e Decido. Observando o pedido de 

desistência pleiteado pelo Requerente, quando o autor desistir da ação, o 

mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz proceder à extinção da 

ação sem resolução de mérito. Assim, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, o que faço com base no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, as quais já foram 

recolhidas. P.R. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas 

de estilo. Cláudia, 19 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Comarca de Cotriguaçu

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-80.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GERTI RODRIGUES SIEBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 
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inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-24.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MAURICIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000160-24.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:FRANCISCO 

MAURICIO DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação, Instrução e 

Julgamento Data: 08/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 

59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - 

CEP: 78330-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000227-23.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DA SILVA FOGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000227-23.2019.8.11.0099. REQUERENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

DANILO DA SILVA FOGO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. DECIDO: Compulsando os autos verifico 

que a parte exequente, requereu a extinção do feito em razão da quitação 

do débito pela executada. Com efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95, que: Assim, tendo em vista a quitação do débito pela executada, 

opino pela EXTINÇÃO da presente ação, com resolução de mérito. Isento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por se tratar 

de Juizado Especial. Cumpridas todas as determinações, arquive-se com 

as cautelas legais. Dispensado o registro. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz de 

Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Cotriguaçu, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE RODRIGO 

ARANHADA SILVA

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 08/2020/GAB

O Doutor Lener Leopoldo Silva Coelho – MM. Juiz de Direito Diretor do 

Fórum da Comarca de Dom Aquino/MT, no uso de suas atribuições da 

legais,

 CONSIDERANDO a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo 

Coronavírus, e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 

247/2020 de 16 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 que 

determinou em seu artigo 2º, §1º que fosse elaborado Plano de Trabalho;

RESOLVE:

1. DA SECRETARIA

1.1. O horário de trabalho dos servidores da Secretaria que atuarão em 

regime de teletrabalho é o horário normal de expediente forense, das 12h 

às 19h, ficando disponibilizado o telefone 066 99959 5642, para contato 

relativo aos processos urgentes e apenas durante o horário de 

expediente.

 1.2 Diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica 

prejudicada a movimentação dos processos físicos. Se, porventura, 

houver pedido relacionado a cumprimento de prisão civil ou criminal nestes 

processos os advogados deverão entrar em contato pelo telefone 066 

99959 5642 para que o servidor da Secretaria possa dar andamento do 

processo físico.

 2. DO GABINETE

 2.1. Os assessores e magistrado trabalharão durante o horário de 

expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria Conjunta 

249/TJMT de 18/03/2020.

2.2. Para informações acerca de processos os advogados poderão entrar 

em contato pelos telefones -066 99959 5642.

3. DO ATENDIMENTO

3.1. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, membros 

do Ministério Púbico, no gabinete da Vara Única da Comarca de Dom 

Aquino-MT, será realizado por videoconferência, através da ferramenta 

tecnológica denominada Office 365.

3.2. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato 

prévio com o Gestor Judiciário, através do telefone: 066 99959 5642.

3.3. São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir acesso adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via Office 

365.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

3.4. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário.

3.5. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

4. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

4.1. Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento via 

e-mail, devendo se ater ao cumprimento de medidas urgentes, evitando a 

exposição desnecessária em ambiente público.

4.2. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado de Prisão, 

bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de Justiça 

realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de distância e 

medidas sanitárias.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1.Durante o período previsto no art. 1.º da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantões previamente 

publicadas.

5.2. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pela Juiz Diretor do 

Foro desta Comarca.

 5.3. Desta Portaria deve ser dada ciência à OAB - Subseção de 

Jaciara/Dom Aquino-MT, Ministério Público, Conselho Tutelar, Delegacia de 

Polícia, Cadeia Pública, Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 5.4. Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020.

Dom Aquino-MT, 19 de março de 2020.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito Diretor do Foro
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000128-20.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. D. R. (AUTOR)

V. P. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA CHRISTINA NOLASIO DE SOUZA OAB - SP382008 

(ADVOGADO(A))

NASSER RAJAB OAB - SP111536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. L. (REU)

P. R. A. (REU)

C. M. L. (REU)

F. T. (REU)

P. D. M. Z. L. (REU)

G. C. D. B. E. D. L. (REU)

T. P. A. L. (REU)

T. (REU)

P. D. S. M. (REU)

C. D. C. R. D. P. D. L. (REU)

M. C. D. F. (REU)

M. B. S. (REU)

P. D. L. (REU)

R. O. (REU)

B. D. B. (REU)

A. B. L. (REU)

P. C. D. D. A. D. P. G. D. F. N. N. E. D. M. G. (REU)

T. D. B. I. D. B. L. (REU)

C. A. P. L. (REU)

G. M. D. P. A. L. (REU)

C. R. &. C. L. (REU)

T. A. L. (REU)

V. C. D. L. E. F. E. M. (REU)

S. S. C. R. E. S. A. E. E. (REU)

R. J. S. B. M. (REU)

R. A. E. E. (REU)

W. E. M. L. (REU)

C. M. D. A. M. (REU)

V. (ESPÓLIO)

V. S. S. (REU)

R. Z. (ESPÓLIO)

Z. C. D. M. L. E. (REU)

M. A. D. E. O. (REU)

P. E. A. L. (REU)

C. L. C. C. (REU)

E. D. M. G. G. (REU)

E. T. P. E. S. (REU)

C. D. E. (REU)

C. D. G. (REU)

A. C. R. (REU)

E. A. B. (REU)

C. D. S. S. -. E. (REU)

I. I. M. (REU)

L. F. M. (REU)

J. J. D. M. I. S. (REU)

A. R. L. (REU)

C. E. F. -. H. (REU)

M. A. L. (REU)

A. J. G. (REU)

B. D. L. (REU)

V. N. R. (REU)

M. &. M. L. (REU)

R. F. D. A. (REU)

K. &. H. C. E. R. D. M. A. (REU)

J. C. P. D. S. (REU)

S. R. B. R. (REU)

A. J. D. S. (REU)

A. E. L. (REU)

D. M. L. (REU)

A. M. E. (REU)

V. A. (REU)

A. A. P. L. (REU)

O. S. R. (REU)

E. G. B. (REU)

L. L. D. S. (REU)

C. B. (REU)

O. Q. (REU)

G. L. S. (REU)

N. D. S. (REU)

M. M. (REU)

W. D. J. C. (REU)

R. (REU)

F. Q. L. (REU)

T. M. E. B. A. (REU)

R. C. B. (REU)

E. G. (REU)

Outros Interessados:

E. L. A. J. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000128-20.2020.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NPC), 

e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a perita por intermédio de seus 

representantes para que no prazo legal se manifeste acerca da petição do 

requerente. DOM AQUINO, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

ERICK LEITE FERREIRA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-05.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000226-05.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n. 30546646, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para,querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 20 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO 20/03/2020 16:49:05

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000202-74.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(PARTE AUTORA)

JUSTIÇA PÚBLICA (PARTE AUTORA)

SANDRA APARECIDA SOUTO E SILVA (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GOMES AZAMBUJA (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000202-74.2020.8.11.0034. PARTE 

AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO VÍTIMA: SANDRA APARECIDA SOUTO E 

SILVA PARTE RE: RONALDO GOMES AZAMBUJA Trata-se de Pedido de 

Medidas Protetivas requeridas em favor da vítima Sandra Aparecida Souto 

e Silva contra RONALDO GOMES AZAMBUJA. As medidas protetivas 

foram deferidas no id: 30157892, sendo elas: I - Proibição de se aproximar 

da ofendida, no limite mínimo de 100 (cem) metros; II - Proibição de contato 

com a ofendida por qualquer meio de comunicação; III - Frequentação do 

seguinte local: RUA LUIZ COELHO DE CAMPOS, N.° 30, BAIRRO CENTRO, 

DOM AQUINO/MT, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida. Intimado o requerido, este apresentou contestação no id. 

30349181, informando que não cometeu qualquer crime de lesão corporal 

ou contra a honra contra a vítima. Aduziu ainda que a vítima é que 

cometeu as agressões, levando o requerido a agir apenas em defesa, 

pugnando portanto, pelo indeferimento das medidas pleiteadas, “uma vez 

que não há prática de qualquer crime contra a mulher”, juntando aos autos 

os vídeos do dia dos fatos narrados pela requente. Instado, o MPE pugnou 

“pela manutenção das medidas protetivas, com a flexibilização quanto a 

aproximação da ofendida tão somente na sede da empresa INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA ME”. É o 

relato. Decido. Importante consignar que, a Lei nº 11.340/06, "Lei Maria da 

Penha", foi criada com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar, 

sendo muito relevante as declarações da vítima quando estas se 

apresentam harmônicas e em consonância com o conjunto probatório, 

especialmente porque estes delitos normalmente são praticados dentro do 

ambiente familiar, sem qualquer testemunha presencial. Neste sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência desta 

Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da 

vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente 

em crimes praticados às escondidas. Precedentes" (STJ - T6 - Ag.Reg. 

660408/MG - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 29 de Novembro de 2005).” 

Outrossim, ressai do artigo. 7° da Lei 11.340/2006 que são formas de 

violência doméstica e familiar contra a mulher: “ I - a violência física, 

entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 

corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que 

lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 

controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua 

intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação; III - a violência sexual, entendida como qualquer 

conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 

sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 

força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 

sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que 

a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 

coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; IV - a violência 

patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; V - 

a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria.”. inicialmente a narrativa da vítima no pedido de 

medidas protetivas, in verbis: “Que, RONALDO enfezou com a declarante, 

levantou da mesa e tirou a declarante da sala. Afirma a declarante já 

estava de pé. Que, a declarante disse: "eu não tenho medo... você pode 

até me bater.... mas eu não tenho medo". QUE, RONALDO pegou a 

declarante pelo braço e foi levando até na outra sala, empurrando-a, até a 

outra sala. Que, RONALDO deu um empurrão na declarante para cima da 

mesa. Que, a declarante e RONALDO discutiram mais um pouco. Que, 

tinha um aparelho celular na mesa e a declarante jogou na barriga de 

RONALDO, mas foi de "leve". Que, RONALDO tinha lhe segurado. Que, a 

declarante jogou outros objetos contra RONALDO e ele lhe segurou 

novamente. Que, a declarante realmente foi para cima de RONALDO e ele 

lhe segurou”. Com a juntada do vídeo, os indícios de violência que 

subsidiaram o deferimento da medida protetiva em favor da requerente se 

mostraram enfraquecidos. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, 

em que pese não haver o vídeo do início da discussão, as imagens 

evidenciam em uma análise perfunctória apenas a tentativa de defesa do 

requerido das investidas da requerente, em todo momento segurando-a 

apenas como meio de repelir as investidas da solicitante da medida. Neste 

sentido como bem observado pelo Ministério Público, “verifica-se que as 

partes estão vivenciando um momento de tensão, visto que a controvérsia 

envolve divórcio com partilha de bens” especialmente relacionados á 

empresa. Assim, de rigor por medida de cautela apenas a manutenção 

parcial da retro decisão que concedeu as medidas protetivas em favor da 

solicitante. Assim, ante ao exposto, considerando a existência de 

sociedade entre as partes mantenho parcialmente a retro decisão ad 

cautelam, esclarecendo que a proibição de se aproximar da ofendida, no 

limite mínimo de 100 (cem) metros e a Proibição de contato com a ofendida 

anteriormente deferida em desfavor do Sr. RONALDO GOMES AZAMBUJA 

não se aplicam dentro do perímetro da empresa, visto que ambos possuem 

o direito de exercerem atividade econômica no local, conforme ressaltado 

pelo Ministério público. Esclareço ainda que as medidas protetivas terão 

validade por 03 meses. Caso haja necessidade de prorrogação do prazo, 

deverá a solicitante justificadamente efetuar o pedido dentro desse prazo, 

sob pena de perda automática da sua eficácia. Decorrido o prazo 

recursal, no silêncio, arquive-se os presentes com as cautelas de estilo 

transladando-se cópia da presente decisão para os autos principais, se o 

caso. Vale a presente decisão como Ofício, Mandado e carta precatória. 

Intime-se as partes. Cientifique-se o MPE. Lener Leopoldo da Silva Coelho 

Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000120-31.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIGUARDO WUTZKE (REU)

MARLI WUTZKE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000120-31.2018.8.11.0093. AUTOR(A): 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA REU: SIGUARDO WUTZKE, MARLI WUTZKE Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente endereço 

atualizado da parte requerida MARLI NEUMANN, uma vez que a carta de 

citação foi devolvida por motivo de endereço insuficiente (Num. 22800273 

- Pág. 1). Outrossim, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira, apresente a impugnação à contestação de 

Num. 22797247 - Pág. 1/23. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-87.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO SCARAMUZZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON AMELIO BAGGIO (REU)

ALDECIR JOAO BAGGIO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000599-87.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ABILIO SCARAMUZZA FILHO REU: AMILTON AMELIO BAGGIO, ALDECIR 

JOAO BAGGIO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação reivindicatória de 
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propriedade c.c. indenização por perdas e danos com pedido de tutela 

antecipada proposta por ABÍLIO SCARAMUZZA FILHO em desfavor de 

AMILTON AMÉLIO BAGGIO e ALDECIR JOÃO BAGGIO. Aduz a parte 

autora ser proprietária do imóvel denominado Fazenda Baldermo, 

localizada neste município de Feliz Natal e matriculada sob o nº 14.380, no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop. Diz que, durante o 

ano de 2006, a parte requerida, de forma clandestina e sem autorização, 

se apossou de parte do imóvel da parte autora, por meio da Fazenda 

Baggio I, que possui 405,18 ha (quatrocentos e cinco hectares e dezoito 

ares), e Fazenda Baggio II, que possui 483,64 ha (quatrocentos e oitenta e 

três hectares e sessenta e quatro ares), matriculada sob os nº 516 e 517, 

respectivamente, ambas no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Feliz Natal. Aduz que as sobreposições/invasões de sua área 

totalizam 399,690 ha (trezentos e noventa e nove hectares e sessenta e 

nove ares), sendo que a Fazenda Baggio I sobrepõe em 359,658 ha 

(trezentos e cinquenta e nove hectares, sessenta e cinco ares e oito 

centiares) e a Fazenda Baggio II em 40,032 ha (quarenta hectares, três 

ares e dois centiares). Afirma, ainda, que ambas as matrículas das 

Fazendas Baggio I e II foram canceladas em 10/05/2012. Todavia, mesmo 

após o cancelamento, a parte requerida efetuou o Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) das áreas. Daí requer, liminarmente, seja imitida na posse do 

imóvel e a parte requerida compelida a desocupá-lo. No mérito, requer a 

confirmação da liminar deferida e a condenação da parte requerida a 

restituir a posse do imóvel à parte autora, além da condenação em 

indenização por pelo tempo da ocupação, custas e honorários 

advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 

II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da questão processual inicial A pessoa 

favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo jus à prioridade 

processual, nos termos do art. 3º, “caput” e § 1°, inciso I, e art. 71 da Lei 

10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. II.2 - Da tutela de urgência O art. 

300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. Embora haja provas documentais indicativas de que a parte 

autora é proprietária do imóvel matriculado sob nº 14.380 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, adquirido que teria sido de 

Campolina da Colonização LTDA em 09/11/1973, conforme certidão do 

Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá ao Num. 26683730 - Pág. 

9/10, vê-se que desconfigurado o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Isto diante do extenso lapso temporal do momento da 

invasão (2006) até a presente judicialização (2019). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

art. 300, “caput” e 301, ambos do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal por se tratar de pessoa 

idosa, nos termos do art. 3º, “caput” e § 1°, inciso I, e art. 71 da Lei 

10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. A parte autora manifestou o 

interesse na realização da audiência de conciliação. Assim, em 

observância ao disposto no arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a 

Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, remetam-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca, devendo a zelosa Secretaria Judicial designar data para 

realização da sessão de conciliação conforme pauta disponível, bem como 

intimar ambas as partes para o respectivo comparecimento. Advirta-se à 

parte requerida de que, caso qualquer das partes não compareça ou, 

comparecendo, não haja autocomposição, deverá apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias contados da audiência de conciliação ou de 

mediação ou da última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, 

inciso I, do NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. De outro lado, advirta-se ainda à parte requerida 

que, não possuindo interesse na realização de audiência de conciliação 

ou mediação, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

referida solenidade, nos termos do art. 335, inciso II, do NCPC, sob pena 

de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações 

da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-95.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO DA CRUZ (REU)

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000301-95.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIS CARLOS 

RODRIGUES DA CRUZ REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

FELIZ NATAL, MARCOS PAULO DA CRUZ Decisão em anexo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-32.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MATOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

1000010-32.2018.8.11.0093. REQUERENTE: IZABEL MATOS DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo o cumprimento de sentença diante 

de sua regularidade (art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95), observados os 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver, advertindo-a de que, caso não efetuado o pagamento 

no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), na 

forma do art. 523, § 1º, do NCPC. Dispensada nova citação dela (parte 

executada), nos termos do já citado art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

proceda-se o oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge em se tratando de bem imóvel, tudo com 

os correspondentes atos de expropriação (art. 523, § 3º, do NCPC). 

Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo acima 

concedido para o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, 

“caput”, do NCPC). Caso o oficial de justiça não encontre bens 

penhoráveis, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora de ativos financeiros e, caso não encontre o devedor, intime-se a 

parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo. Defiro os benefícios dos §§ 1º e 2º do art. 212 

do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, 

data da assinatura eletrônica.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-46.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000259-46.2019.8.11.0093. REQUERENTE: L PERUZATTO - ME 

REQUERIDO: FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP Vistos. 

Embora o termo de audiência digital informe o comparecimento da parte 

autora (Num. 24665984 - Pág. 1/2), vê-se do termo físico e devidamente 

assinado que ela, devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa prévia, o 

que faz presumir sua desistência (Num. 24665985 - Pág. 1/2). E não lhe 

socorre a justificativa posterior apresentada, de que não estava na cidade 

no dia da solenidade, uma vez que não acostou documentos a corroborar 

seus argumentos (Num. 27173286 - Pág. 1). Assim, HOMOLOGO a 

desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 4 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantã do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 18/2020-DF

O Doutor Jean Garcia de Freitas Bezerra, Juiz Diretor do Foro Comarca de 

Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjuntas n. 247/2020 e 

255/2020, editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos pelo magistrado os 

advogados, membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos será 

realizado por videoconferência, através da ferramenta tecnológica 

denominada Skype.

Parágrafo único: Conforme o disposto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 

255/2020 c/c art. 14 da Portaria-Conjunta nº 247/2020, o atendimento pela 

via prevista no caput dar-se-á exclusivamente nas hipóteses de casos 

urgentes.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato  prév io  com o gab inete ,  a t ravés do emai l : 

maria.marques@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo ao gabinete informar ao 

advogado, com antecedência e justificadamente, qualquer alteração de 

agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo, através do email: 

maria.marques@tjmt.jus.br.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor na data de 20 de março de 2020.

Guarantã do Norte/MT, 19 de março de 2020

Jean Garcia Bezerra de Freitas

Juiz de Direito

 

PORTARIA Nº 19/2020/DF

O Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Guarantã do Norte/MT, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de regulamentar as rotinas internas e 

externas, para fins de cumprimento das Portarias-Conjuntas nº 249/2020, 

247/2020 e 255/2020, editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, e Resolução nº 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça;

RESOLVE:

 Art. 1º - No período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta n.º 249/2020, 

a comunicação com a Comarca de Guarantã do Norte/MT será realizada 

por meio dos seguintes endereços eletrônicos:

QUESTÕES PROCESSUAIS gn.unica@tjmt.jus.br

QUESTÕES ADMINISTRATIVAS guaranta.norte@tjmt.jus.br

Art. 2.º - Durante o mencionado período será realizado regime de 

teletrabalho nesta comarca, sendo normalmente impulsionados, 

internamente, os feitos em trâmite pela via eletrônica (PJe e SEEU), sendo 

que o cumprimento externo dos mesmos dependerá do enquadramento da 

situação nas hipóteses previstas no art. 4º da Resolução nº 

313/2020-CNJ.

Art. 3.º - Nos processos físicos, haja vista a necessária restrição de 

acesso às dependências do Fórum, tanto por servidores, assessores, 
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magistrados e advogados, serão impulsionados tão somente as questões 

enumeradas no mencionado art. 4º da Resolução nº 313/2020-CNJ.

§1º. Nesta hipótese, deverão os interessados (Autoridade Policial, 

Ministério Público, Advogados e demais entidades) encaminhar a petição 

diretamente no e-mail indicado no art. 1º.

§2º. O e-mail do remetente deverá ser, preferencialmente, funcional, 

devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público 

responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as normas 

processuais.

§3º. Tratando-se de processos físicos não enquadrados no art. 4º da 

Resolução nº 313/2020-CNJ, as petições correspondentes deverão ser 

protocoladas fisicamente após findo o período indicado no art. 1º desta 

portaria ou mediante o sistema PEA, sendo que nesta hipótese serão 

materializadas somente após o término do mencionado período.

§4º. Acaso seja encaminhada alguma petição nos e-mails indicados no art. 

1º, mas cujo assunto não esteja relacionado no art. 4º da Resolução nº 

313/2020-CNJ, a mesma não será analisada, sendo informado ao 

remetente para que proceda na forma do §3º deste artigo.

Art. 4.º - O atendimento virtual pelo magistrado será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento pelo e-mail maria.marques@tjmt.jus.br, salvo nos casos de 

plantão judiciário forense, observando-se os termos da Portaria nº 

18/2020, desta Comarca.

Art. 5º - Durante o período previsto no art. 1.º da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente 

publicadas.

Art. 6.º - Esta Portaria entra em vigor no dia 20 de março de 2020.

Guarantã do Norte-MT, 19 de março de 2020.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito Diretor do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 96227 Nr: 3024-64.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Lima de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gefferson Cavalcanti Paixão - 

OAB:MT/23125/0, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA 

- OAB:13832/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença não encontra-se 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

termos do art. 524 do CPC, determino a intimação da parte exequente para 

que, em até 10 (dez) dias, apresente memória de cálculo atualizada e 

requeira as medida que julgar pertinentes, observando que este 

cumprimento de sentença está sendo processado pelo rito expropriatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 117101 Nr: 3582-31.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147-OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

BANCO GMAC S/A, devidamente qualificado, requereu em sua exordial, 

com base no Decreto-Lei 911/59, liminar de busca e apreensão do bem 

móvel dado em garantia por meio do contrato celebrado com MOISÉS 

ALVES DE MOURA.

 Liminar deferida às fls. 46/47.

Às fls. 67, a parte autora informa que entabulou acordo com o requerido 

postulando a homologação do acordo e consequentemente a baixa de 

restrição judicial imposta sobre o bem pelo sistema Renajud.

É a síntese. Decido.

Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, atinentes ao 

pagamento do débito que ensejou o ajuizamento deste feito, estão 

devidamente regulares, não havendo qualquer empecilho à homologação.

Em face do exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser 

estritamente obedecidos pelas partes.

Registro que não houve a inclusão de qualquer restrição sobre o bem em 

tela por este Juízo, ficando prejudicado o pedido contido no acordo neste 

sentido.

Ademais, constato que o instrumento de transação requereu a suspensão 

do feito enquanto perdurassem as obrigações, nos termos do art. 922, do 

CPC. Contudo, o prazo final estabelecido seria ao dia 02/03/2020, data 

esta que já foi ultrapassada.

 Desse modo, intime-se a parte exequente para manifestação em até 10 

(dez) dias, para requerer as medidas pertinentes ao deslinde do 

procedimento.

Havendo manifestação das partes, venham-me conclusos.

Considerando que as partes nada dispuseram acerca das custas 

processuais, tenho que deverão ser rateadas entre as partes, na forma 

do artigo 90, §2º, do CPC. Devido à transação, há isenção de eventuais 

custas remanescentes (art. 90, §3º, do CPC).

 Cada parte arcará com os honorários de seus patronos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97484 Nr: 3871-66.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estrela do Norte Produtos Agropecuários, LUIZ CARLOS 

FREIRE NUNES, Alzira Marques Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA - 

OAB:13832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA para 

apresentar, caso queira, contrarrazões aos Embargos de Declaração 

opostos pela parte requerida/embargada, às fls. 52/53, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115175 Nr: 2203-55.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Antunes Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carol Elen de Campos - 

OAB:258075 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Carol Elen de Campos para apresentar, 

caso queira, contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela parte 

requerida/apelante, às fls. 59/62, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126878 Nr: 3833-15.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT
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 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia, a fim de CONDENAR o réu BENEDITO VIEIRA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 217-A, c/c o 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal...Desta forma, não havendo 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado passíveis de 

valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 08 (oito) anos de 

reclusão.Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena. Porém, 

vislumbro a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, I, 

do Código Penal (reincidência), tendo em vista o disposto na certidão de 

fls. 45, uma vez que o acusado ostenta condenação anterior transitada 

em julgado, qual seja, aquela ocorrida nos autos da ação penal nº 

2229-34.2010.811.0087, prolatada nesta Comarca, que apesar de ter 

transitado em julgado 07.02.2014, ainda se encontra em fase de execução 

nos autos nº 0000083-49.2012.811.0087, em trâmite na Comarca de 

Peixoto de Azevedo. Incide, ainda, a agravante da hospitalidade, de modo 

que agravo a pena, em razão das duas agravantes, em 01 (um) ano e 04 

(quatro meses), passando a dosá-la em 09 (nove) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão. Não há causa de aumento de pena. Concorre a causa 

de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, pelo 

que diminuo a pena do réu na fração de 1/2 (um meio), passando a 

dosá-la, definitivamente, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão. O regime de cumprimento da pena será o fechado, nos termos 

do art. 33, §2º, “a”, e §3º do Código Penal, tendo em vista que o réu é 

reincidente.A detração constante no artigo 387, parágrafo 2º, do Código 

de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.In 

casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, de modo que a violência 

é presumida no delito praticado pelo condenado, bem como a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do CP.Nego ao réu o 

direito de recorrer em liberdade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 106182 Nr: 823-31.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMV, MMV, PGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:22.222-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliana Borges França - 

OAB:17.694/OAB-MT

 Intime-se a parte exequente para da andamento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107219 Nr: 1465-04.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMV, MMV, PGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:, Maria Deuzamar Ferreira Nunes - 

OAB:22.222-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliana Borges França - 

OAB:17.694/OAB-MT

 Intime-se a parte exequente para da andamento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32716 Nr: 1612-45.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COZER LAMINADORA EPP, Antonio Cozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mahogany Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Extraiam-se os documentos de fls. 113-136 com posterior instauração de 

incidente de desconsideração de pessoa jurídica, a tramitar em apenso, 

devendo o presente feito permanecer suspenso.

Feita a autuação, citem-se os sócios e a pessoa jurídica indicada, esta por 

edital, para que apresentem resposta, em quinze dias.

Com a resposta, intime-se a parte autora para réplica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 88504 Nr: 1604-58.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Simon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julmar Cassimiro Neves, Global Serviços de 

Terraplanagem LTDA - EPP, Cameron Campos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem-se que a citação por edital anteriormente realizada foi declarada 

nula, não havendo falar em possibilidade de restauração de ato já anulado, 

cuja decisão transitou em julgado.

Desta forma, defiro nova citação por edital, devendo-se, passado o prazo, 

intimar a Defensoria Pública como defensora dativa da parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 118479 Nr: 4435-40.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DANILO DONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Haja vista a documentação juntada, vistas à parte autora embargante 

para manifestação, em cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000239-39.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VIEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000239-39.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA VIEIRA MACHADO Vistos, etc. 

Considerando as informações prestadas pelo interessado, autorizo o 

transporte da referida madeira, alienada de forma legal, após doação 

determinada por decisão judicial, não podendo óbices burocráticos criados 

por órgãos ambientais confrontar com o comando judicial antes exarados, 

pelo que retiro o condicionamento de prévia licença do órgão ambiental 

competente. Serve a presente decisão como o alvará de transporte 

solicitado da madeira adquirida, indicada na inicial. Oficie-se à SEMA da 

presente decisão, a fim de que regularize a madeira objeto deste pedido. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 20 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001193-22.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA JOVELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001193-22.2019.8.11.0087. 

AUTOR(A): DILEUZA JOVELINA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Para a análise da pretensão autoral, 

imprescindível a realização de perícia médica. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial Dr.ª 

Maíra Atallah Monreal Lentiso, CRM 9.006/MT, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando a tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação 

dos interessados. Encaminhe-se à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste 

Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra 

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 01) Qual é a idade, 

profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) 

e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está 

atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de 

trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, 

doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua 

capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, 

informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em 

que teve início e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há 

enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, 

segundo o diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo 

acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem 

que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento 

ou efeito colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é 

total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do relatório de estudo social e do laudo pericial, intimem-se as 

parte para manifestação, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sobre o 

relatório de estudo social e sobre o laudo pericial. Com a manifestação das 

partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, 

requisite-se pagamento dos honorários periciais no sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 

00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. Guarantã do Norte/MT, 20 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000121-63.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO BACK OAB - SC8632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000121-63.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: MAFALDA MEYER REQUERIDO: LEONARDO RAFAEL 

MEYER NUNES Vistos etc. Trata-se de medida probatória autônoma de 

produção antecipada de provas ajuizada por Mafalda Meyer em face de 

Leonardo Rafael Meyer Nunes. Em síntese, aduz a autora que era casada, 

em regime de comunhão universal de bens, com José Adelino Meyer, cujo 

falecimento se deu em 12/10/2016, deixando herdeiros e bens a 

inventariar. Em continuidade, alega que o de cujus era muito próximo de 

seu neto, ora requerido, de forma que, ainda em vida, realizou diversas 

doações em favor deste. Todavia, narra que as aludidas doações 

ultrapassam em muito a parte disponível da herança, frisando que o 

requerido, apesar de descendente, não se encontra apto a receber a 

legítima, haja vista que sua genitora, filha do de cujus é viva. Diante disso, 

a autora e os demais herdeiros fizeram um acordo verbal com o réu, o que 

não foi cumprido. Visando solucionar a situação, a autora notificou 

extrajudicialmente o requerido, solicitando a apresentação de alguns 

documentos e informações. Contudo, o demandado negou-se a atender à 

solicitação, alegando desconhecer o suposto acordo. Diante desses 

fatos, alega que, mesmo após tentativas extrajudiciais de solucionar a lide, 

não obteve respostas concretas por parte do réu, motivo pelo qual reputa 

necessária a determinação judicial para que este apresente a relação de 

todos os bens que recebeu do de cujus. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

haja vista tratar-se de ação autônoma de produção antecipada de provas, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 

381 e 382, caput, do CPC. Vislumbrando que a presente demanda 

enquadra-se no inciso III do art. 381, qual seja “o prévio conhecimento dos 

fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”, reputo pertinentes 

os requerimentos pleiteados. Do mesmo modo, restam demonstradas as 

razões que justificam a necessidade de antecipação da prova, havendo a 

autora mencionando precisamente a prova documental que pretende 

produzir. Por conseguinte, determino a citação do requerido e sua 

intimação, por meio de carta, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as provas documentais requeridas, consistente na relação 

completa, individualizada e caracterizada de todos os bens recebidos de 

JOSÉ ADELINO MEYER. Ademais, em consonância ao §3º do aludido 

dispositivo, consigne-se que os interessados poderão requerer a 

produção de qualquer prova relacionada ao fato ora discutido, desde que 

não implique em excessiva demora. Outrossim, nos termos do art. 382, 

§1º, do CPC, avistando haverem os demais herdeiros interessados na 

produção da prova, determino que a parte autora indique a qualificação 

dos mesmos, com os respectivos endereços, no prazo de cinco dias. 

Sendo fornecidos esses, proceda-se a citação dos mesmos para 

manifestação, em quinze dias. Por fim, ante a ausência de previsão legal, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 18 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000239-39.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VIEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000239-39.2020.8.11.0087. REQUERENTE: JOAO BATISTA VIEIRA 

MACHADO Vistos, etc. Trata de ação aforada por Joao Batista Vieira 

Machado visando a alvará de transporte, a expedição de carta de 

arrematação e mandado de entrega referente a um lote de madeiras que 

arrematou em leilão. Como consta nos documentos contidos na exordial, o 

requerente adquiriu, através de praça e leilão promovido pelo Conselho 

Comunitário de Segurança Pública de Guarantã do Norte, um lote 

consistente em 34,28 metros cúbicos de madeira serrada da essência 

florestal Goupiaba Glabra-Cupiuba, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). Afirma que precisa urgentemente de alvará judicial autorizando o 

transporte de tais madeiras, as quais sofrem risco de perecimento e há 

veículos prontos para o translado ao local de destino. Juntou documentos. 

É a síntese. Decido. A análise do pedido dispensa dilação probatória, 
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podendo ser apreciado de plano. Com efeito, o requerente demonstrou 

que adquiriu, mediante o pagamento corresponde ao comprovante de ID 

30442743, um lote consistente em 34,28 metros cúbicos de madeira 

serrada da essência florestal Goupiaba Glabra-Cupiuba, pelo montante de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), em leilão promovido pelo Conselho Comunitário 

de Segurança Pública de Guarantã do Norte. Tal fato é corroborado 

também pela ata do edital de praça e leilão sob ID 30441239, na solenidade 

ocorrida em 12/03/2020, às 8h. No documento, consta que após o 

pagamento, há direito de retirada das referidas madeiras em até 7 (sete) 

dias, pendendo apenas a regularização da alienação pelo Poder Judiciário, 

período que já se exauriu na data de hoje. Pela análise detida dos autos, 

não vislumbro óbice ao pedido, assim como há amplo respaldo documental 

para amparar o pedido autoral. Ante o exposto, com fulcro no art. 725, VII, 

e no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido, concedendo alvará de 

transporte de 34,28 M3 de madeira serrada da essência florestal goupiaba 

glabra-cupiuba, pelo requerente, condicionado à autorização dos órgãos 

florestais competentes. Sirva a presente decisão como carta de 

arrematação em nome do requerente e mandado de entrega para nome da 

empresa J SO TELHAS E MADEIRAS LTDA, CNPJ n. 14.308.777/0001-22, 

Inscrição Estadual n. 587.153.519.115, com endereço a Avenida 52, n. 

750, Jardim Portugal, na cidade de Rio Claro - SP, CEP.: 13.504-057. Deve 

o fiel depositário disponibilizar os bens ao requerente, de imediato. 

Intimem-se, certifique-se e arquive-se. Guarantã do Norte/MT, 19 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001033-94.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS NETO (EXEQUENTE)

IRINEU MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

EVANILDO DE SOUZA NOBRES OAB - MT23699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT10366/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001033-94.2019.8.11.0087. EXEQUENTE: JOAQUIM MARTINS NETO, 

IRINEU MARTINS EXECUTADO: FRIGORIFICO REDENTOR S/A. Vistos etc. 

Diante do noticiado pagamento integral do valor do título executivo 

diretamente em conta de titularidade do exequente (ID 28422155), haja 

vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução pelo pagamento, 

na forma do art. 924, II, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios 

complementares. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 19 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 675-47.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 675-47.2015.811.0036 (37122)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

DETERMINO que abra-se vista dos autos ao Ministério Público, para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco)

dias, o rol de testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo de 

cinco) e, em querendo, juntar documentos e

requerer diligências (artigo 422 CPP).

 Com o retorno, INTIMEM-SE PESSOALMENTE os advogados constituídos 

do acusado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão, apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário 

(até o máximo de cinco) e, em querendo, juntar documentos e requerer 

diligências (artigo 422 CPP)

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 19/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 551-64.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados, Manoel 

Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Misabel Martins Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Manoel Archanjo Dama 

Filho - OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 551-64.2015.811.0036 (36829)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte executada, por meio de carta postal, para que, 

querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio 

de embargos, acerca da penhora realizada via BACEJUD de ref. 111.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente, para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, dando o devido prosseguimento ao 

feito.

Logo após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33675 Nr: 642-91.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAAdCS, IAA, GCGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdOG, ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo nº 642-91.2014.811.0036 (33675)

Ação de Guarda

Despacho

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl.105 do Ministério Público.

INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade da multa aplicada no valor de 03 (três) salários 

mínimos, nos termos do artigo 523 do NCPC.

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 10 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 43470 Nr: 1386-18.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico Lopes - 

OAB:0, MARINA COSTA E CASTRO - OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n.º 1386-18.2016.811.0036 (43470)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 01/07/2020 às 14h30min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 873 Nr: 404-34.1998.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Harger Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 

- Procurador do Estado - OAB:MT/4415, Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Sueli Solange Capitula - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3.052-A

 Autos nº 404-34.1998.811.0036

Código 873

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro de fls. 485.

 1) Dessa forma, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA o respectivo 

alvará de levantamento dos valores bloqueados (fl.474), transferindo o 

valor para a referida conta bancária indicada pela parte à fl.485.

2) Após, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, COM A REMESSA/CARGA 

DOS AUTOS, para que MANIFESTE-SE, dando o devido prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2115 Nr: 277-62.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros, Cirlei 

Freitas Balbino da Silva, Joabe Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Haroldo Wilson Martinez de Souza Junior - 

OAB:20.366/PE, Marizze Fernanda Martinez - OAB:25.867 PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

presente feito, conforme deliberado à fl.542.

Guiratinga - MT, 19 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15177 Nr: 1244-58.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvania Maria Costa Silva, Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrobraz Eletroeletronicos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Frigeri Calora - 

OAB:OAB/SP 193.645

 Autos nº. 1244-58.2009.811.0036 (15177)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se em relação ao ofício de fl.131 dando devido prosseguimento 

no feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 101-29.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFA, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZADORA LOPES NOGUEIRA 

REIS - OAB:21035/O

 Processo n°101-29.2012.811.0036 (30258)

Execução de Alimentos

Despacho

Vistos etc.

 Considerando a certidão de fl.94V°, INTIME-SE PESSOALMENTE a 

REPRESENTANTE (genitora) da exequente, no endereço indicado na inicial, 

para que tome ciência da sentença de fls. 96.

Logo após, nada sendo requerido, cumpra-se a sentença de fls. 96 nos 

seus termos.

 Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 10 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30643 Nr: 487-59.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayany Machado Correa, Espólio de Hermes 

Vieira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:10632
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 Processo n°: 487-59.2012.811.0036 (30643)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a certidão da Oficial de Justiça colacionada às fls.143/144, 

DETERMINO que a secretaria EXPEÇA o competente mandado de 

AVALIAÇÃO dos bens imóveis penhorados em comento.

Após a juntada do Laudo, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem 

sobre o Laudo de Avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31127 Nr: 971-74.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbardellini & Cia Ltda - FUZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Dorgues de Zonatto Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - 

OAB:227541/SP, CASSIANO PIRES VILAS BOAS - OAB:154853, 

Fernanda Moreira e Siqueira Buosi - OAB:206432/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 17 de março de 2020.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31367 Nr: 1213-33.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME, Maria da Silva 

Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1213-33.2012.811.0036 (31367)

Execução Fiscal

 Decisão

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl.120.

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.830/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32384 Nr: 952-34.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 952-34.2013.811.0036 (32384)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de pesquisa e penhora pelo sistema RENAJUD.

2) Desse modo DETERMINO o pedido de penhora de bens móveis da parte 

executada pelo Sistema RENAJUD.

3) Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

4) Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde 

logo, a restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo 

ser expedido mandado de penhora e, não sendo localizado os bens nos 

endereços dos executados, intime-se o exequente para que o indique.

5) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

6)Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

do executado, no prazo de 10 (dez) dias.

7) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32573 Nr: 1113-44.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Carlos Carbonato Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Guimarães de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Thalles Felipe 

Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Processo n° 1113-44.2013.811.0036 (32573)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Verificando o pedido de fls. 140 e, considerando que a Defensoria Pública 

está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, nomeio o 

DR. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS para patrocinar os 

interesses da parte exequente FERNANDO CARLOS CARBONATO NETO, 

fixando honorários advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

dar prosseguimento ao feito.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32747 Nr: 1267-62.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelei Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Rogerio Alves 

Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

 VARA ÚNICA

Processo n.º 1267-62.2013.811.0036 (32747)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o advogado dativo nomeado à fl.105, para que apresente 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de destituição e 

aplicação de multa nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, 

vez que o ilustre defensor já foi devidamente intimado para o ato (fl.120) e 

manteve-se inerte.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Guiratinga/MT, 18/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33481 Nr: 508-64.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Moreira Sena, Divino Eterno dos 

Santos Souza, Sonia Maria Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Processo n° 508-64.2014.811.0036 (33481)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que o advogado Dr. Thalles Felipe Vieira Lopes Martins, ora 

nomeado para patrocinar os interesses da ré CARMEM MOREIRA SENA, 

renunciou a referida nomeação, por razões de foro íntimo (fl.277), 

REVOGO a decisão de fl.273, e nomeio a DRA. MARINA COSTA E 

CASTRO, para patrocinar os interesses da ré CARMEM MOREIRA SEMA, 

fixando honorários advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE a causídica via DJE, da presente nomeação, bem como para 

interpor recurso no prazo legal.

CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Cumpra – se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36604 Nr: 492-76.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Teles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - 

OAB:24816/O, Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - 

OAB:MT/24816/O

 Processo n.º 492-76.2015.811.0036 (36604)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 30/06/2020 às 14h30min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36683 Nr: 512-67.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zuleide dos Santos Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Processo n.º 512-67.2015.811.0036 (36683)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 14/07/2020 às 18h00min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56518 Nr: 979-41.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Autos nº 979-41.2018.811.0036 (56518)

Ação Penal

Decisão.

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fl135, em razão do réu GILVAN NUNES DE OLIVEIRA 

possuir advogado nomeado nos autos (fl.86).

Considerando que o réu expressou desejo de recorrer, INTIME-SE o Dr. 

Thalles Felipe Vieira Martins, para que apresente as razões recursais no 

prazo legal.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 620 de 764



Guiratinga/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57139 Nr: 1229-74.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Diomidio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Processo n.º 1229-74.2018.811.0036 (57139)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 14/07/2020 às 16h00min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60701 Nr: 2574-75.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzidete dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Processo n.º 2574-75.2018.811.0036 (60701)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 14/07/2020 às 15h30min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 62689 Nr: 80-09.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Mesquita Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 80-09.2019.811.0036 (62689)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 08/07/2020 às 14h00min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 63004 Nr: 179-76.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Processo n.º 179-76.2019.811.0036 (63004)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 30/06/2020 às 15h30min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 64146 Nr: 578-08.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiton Tavares Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n.º 578-08.2019.811.0036 (64146)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 30/06/2020 às 16h00min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.
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 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 64782 Nr: 811-05.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio da Silveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Processo n.º 811-05.2019.811.0036 (64782)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 30/06/2020 às 15h00min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68319 Nr: 1955-14.2019.811.0036

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n.º 1955-14.2019.811.0036 (68319)

Despacho.

Vistos, etc.

 Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 01/07/2020 às 14h00min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos.

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48220 Nr: 1198-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Valdeir Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrônio Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Vistos etc.

Tendo vista a recusa pelo querelado da proposta de suspensão 

condicional do processo, dou seguimento ao feito, concedido o prazo de 

10 dias para o querelado apresentar resposta a acusação, o qual poderá 

manifestar-se no mérito da causa, bem como arrolas testemunhas de 

defesa.

Outrossim, designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 

06/05/2020 ÀS 14H00MIN.

Determino a intimação do querelante e seu advogado via DJE.

Saem os presentes devidamente intimados.

Expeça-se mandado de intimação das testemunhas arroladas pelo 

querelante e pelo querelado.

 Cumpra-se.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000862-13.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANTONIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000862-13.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ITAUBA EXECUTADO: WAGNER ANTONIO DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. 1) Sem delongas, verifico que a CDA de n.º 15/2014 não estão 

assinada pelo responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a 

determinar que à parte exequente apresente a CDA de n.º 15/2014 

devidamente assinada, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, 

todos do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo 

concluso, sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96915 Nr: 3312-43.2019.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPCdI-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

00380647150, Filiação: Sebastiana Coredina dos Santos e Dalcides 

Pereira dos Santos, data de nascimento: 17/03/1981, brasileiro(a), natural 

de Colíder-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 9 9618-1749. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil 

c/c artigo 7º da Lei n.º 11.340/2006, bem como REVOGO TODAS AS 
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO concedidas no presente feito e, exaurida a 

finalidade do procedimento, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO com 

as baixas, anotações e comunicações pertinentes.Cientifique-se o 

Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE.Itaúba/MT, data da 

assinatura digital.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 19 de março de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97370 Nr: 3605-13.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 A priori, considerando a mobilização a nível mundial de combate à 

pandemia do COVID-19, com o fito de evitar a sua proliferação, e 

considerando às medidas preventivas de contágio, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.Outrossim, a fim de evitar tumulto na pauta de 

audiências, causando prejuízo ao réu e à Justiça, determino a inclusão do 

processo na fila adequada, para fins de controle de ordem, 

aguardando-se por 30 (trinta) dias, após o que deverão os autos retornar 

à conclusão para designação de data para a audiência, preservadas as 

prioridades exigidas. 2 – No mais, com base na Recomendação nº 62/2020 

do Conselho Nacional de Justiça, com vistas à reduzir os riscos 

epidemiológicos e a disseminação do vírus, e tendo em vista que a 

manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à 

garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande 

escala nos sistemas prisional produzirá impactos significativos, procedo a 

reavaliação da prisão provisória do réu Rogério da Silva, respaldando-se 

nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.Pois bem. 

Vislumbra-se dos autos que o réu encontra-se segregado desde 

28/10/2019, perfazendo o total de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias 

(noventa) dias. O crime supostamente praticado pelo réu Rogério da Silva, 

não fora praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.No particular, 

compulsando detidamente os autos, não se encontram mais presentes os 

motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado.De 

outro lado, colhe-se das informações coligidas no presente feito, que em 

eventual condenação, o réu Rogério da Silva, não alcançaria pena 

superior a 04 (quatro) anos, requisito este previsto no inciso I, do artigo 

313 do Código de Processo Penal. Além do mais, o réu não possui 

condenação por crime doloso, com sentença transitada em julgado (art. 

313, II, do CPP), bem como, não praticou violência doméstica e familiar 

contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 

deficiência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90800 Nr: 2020-57.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Autos nº: 2020-57.2018.811.0096. Código Apolo nº: 90800. Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração aviados às ref. 141, pelo douto 

causídico do réu Dr. Cilso Pereira dos Santos, em face da decisão 

proferida às ref. 142. Alega o embargante Dr. Cilso Pereira dos Santos 

que a sobredita decisão foi nebulosa sobre quais foram os honorários 

arbitrados àquele causídico com relação ao recurso de apelação. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. 1 - Tendo em vista que o embargo de declaração foi 

oposto no prazo legal, RECEBO-O para análise, a teor do artigo 1.022, 

inciso I e II, do Código de Processo Civil. De antemão, importante enfatizar 

que o embargos de declaração, têm como precípua finalidade 

complementar decisões e sentenças, integrando-as para fim de suprimir 

omissão, obscuridade, contradição e erro material. Decisão omissa é 

aquela que deixa de analisar um ou mais pedidos requeridos pelas partes; 

ou deixa o juízo de se pronunciar sobre matéria de ordem pública. Por 

outro lado, a obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, quanto a 

sua redação, deixando dúvidas quanto a sua substância. A contradição 

por sua vez é aquela em que a decisão trata de duas ou mais conjecturas 

incompatíveis. Já o erro material caracteriza-se por erros não afetos ao 

conteúdo decisório da sentença, apenas no que se diz respeito aos dados 

dela, como por exemplo, qualificação das partes. Sustentado pelo 

embargante que existe na r. decisão omissão quanto ao arbitramento dos 

honorários em sede recursal, compulsando os autos, verifico que o 

presente embargos não deve prosperar, visto que possui o intuito de 

reforma da decisão, fim para o qual não se destina os embargos de 

declaração, não servem os embargos como sucedâneo de pedido de 

reconsideração de decisão judicial.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97846 Nr: 15-91.2020.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CAETANO DA SILVA, GEOVANI 

COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 15-91.2020.811.0096.

Código Apolo nº: 97846.

 Vistos, etc.

1 - Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Outrossim, deixo de designar, por ora, audiência de instrução, debates e 

julgamento, tendo em vista a mobilização a nível mundial de combate à 

pandemia do COVID -19, que tem provocado inúmeras redesignações. 

Nesse sentido, a fim de evitar tumulto na pauta de audiências, causando 

prejuízo aos réus e à Justiça, determino a inclusão do processo na fila 

adequada, para fins de controle de ordem, aguardando-se por 30 (trinta) 

dias, após o que deverão os autos retornar à conclusão para designação 

de data para a audiência, preservadas as prioridades exigidas.

2 – No mais, em observância à Lei nº 13.964/2019, que prevê a 

necessidade de reanálise da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias, 

desde já verifico que a prisão deve ser mantida nos termos já 

determinados na decisão que homologou a prisão (ref. 01 – fl. 80/87), isso 

porque, em que pese os crimes praticados pelos réus, quais sejam: furto 

qualificado, corrupção de menor e falsa identidade, não sejam de extrema 

gravidade e violência, consoante se extrai dos autos, estes possuem a 

renitência criminosa e a real possibilidade de que, em liberdade, voltem a 

praticar outros delitos, razão pela qual suas segregações são 

necessárias para garantir a ordem pública, bem ainda por assegurar a 

conveniência da instrução criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 77875 Nr: 222-32.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 222-32.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 77875.

 Vistos, etc.

Quanto a quitação da pena de multa e eventuais custas processuais 

imposta ao réu Paulo Henrique da Silva Nunes, considerando a certidão de 

ref. 114, verifico que o Executivo de Pena de nº 755-69.2018.811.0015 – 
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Código Apolo nº 316754, em trâmite na Comarca de Sinop/MT, também 

contempla a finalidade de cobrança da pena de multa e das custas 

processuais aplicada nestes autos, razão pela qual deixo-as de cobrar 

neste feito.

Após, tudo cumprido e nada mais havendo, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 78818 Nr: 585-19.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 2136-63.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 78818.

 Vistos, etc.

1 – A priori, no que se refere ao valor apreendido às ref. 01 - fl. 12, 

DECRETO o seu perdimento ao FUNAJURIS, devendo a Serventia do juízo 

aportar aos autos a devida comprovação.

Já quanto ao celular Samsung duos, os bilhetes de passagens e outros 

papéis apreendidos nos autos, determino a sua restituição ao réu Erivelton 

Paiva de Almeida.

Transcorrido o prazo in albis, tendo em vista que os objetos encimados 

não são passíveis de doação, assim como não mais interessam ao 

processo, DETERMINO a sua destruição.

2 – No mais, diante da tempestividade do recurso, considerando que fora 

interposto recurso de apelação pela defesa (ref. 69 e 93), bem como 

apresentado as contrarrazões (ref. 97), remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a Senhora 

Gestora Judiciária as formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se nos demais termos, servindo a presente, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84055 Nr: 1328-92.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Autos nº: 1328-92.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 84055.

 Vistos, etc.

Quanto a quitação da pena de multa e custas processuais imposta ao réu 

Senival Magno Rodrigues Bastos, considerando a certidão de ref. 138, 

verifico que o Executivo de Pena de nº 22042-41.2017.811.0042 – cód. nº 

161834, em trâmite na Comarca de Alta Floresta/MT, também contempla a 

finalidade de cobrança da pena de multa e das custas processuais 

aplicada nestes autos, razão pela qual deixo-as de cobrar neste feito.

Após, tudo cumprido e nada mais havendo, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87505 Nr: 104-85.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 104-85.2018.811.0096.Código Apolo nº: 87505. Vistos, etc.1 - 

No que tange ao dinheiro apreendido nos autos, por sua procedência lícita 

não ter sido provada, considero-o, por força das circunstâncias do crime, 

como produto do delito e, como tal, com base no art. 91, II, do Código Penal 

e art. 63 da Lei nº 11.343/2006, decreto a perda do mesmo em favor da 

União e determino que seja revertido ao FUNAJURIS.2 – Quanto ao pleito 

da defesa de restituição do aparelho telefônico, LG M250DS K10 Novo 

Dual – preto, em que pese o presentante ministerial tenha sido intimado 

para se manifestar (ref. 114), este quedou-se inerte, razão pela qual, 

torno preclusa o seu direito de objeção.Pois bem, considerando que os 

documentos de ref. 104/105 comprovam a titularidade do bem, a 

RESTITUIÇÃO é de medida de rigor.Caso o réu permaneça inerte, tendo em 

vista que o sobredito bem não é passível de doação, assim como não mais 

interessa ao processo, DETERMINO a destruição.3 - Por haver substância 

entorpecente apreendida no presente feito, e considerando que já fora 

realizado o seu laudo pericial restando conclusivo tratar-se de substância 

ilícita, considerando ainda a vulnerabilidade do local em que se encontra 

depositada a substância, DETERMINO a sua incineração. OFICIE-SE a 

DEPOL para que providencie a devida incineração da droga apreendida, 

devendo observar rigorosamente o disposto no art. 50-A da Lei nº 

12.961/2014, que revogou o art. 32 da Lei nº 11.343, lavrando o 

competente auto de incineração.DETERMINO que este Juízo seja 

previamente comunicado do dia, hora e local da sua concretização, bem 

como o Parquet, para que ele se faça presente e acompanhe o ato.4 - 

Tendo sido interposto recurso de apelação pela defesa do réu (ref. 112), 

bem como apresentado as contrarrazões pelo Parquet (ref. 115), 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando a Senhora Gestora Judiciária as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89396 Nr: 1226-36.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ROBERTO FRANCIO, CRISTIANE CASTRO BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR FRANCISCO BEIN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora pleiteou reconsideração, com o intuito de ver modificada a 

decisão que indeferiu a concessão do benefício de justiça gratuita 

vindicada na exordial.

 Pois bem, em que pese em nosso ordenamento jurídico inexistir a figura 

da reconsideração das decisões exaradas, entendo que, 

excepcionalmente, esta possa ser deferida apenas quando a parte 

trouxer aos autos fatos novos, capazes de modificar o entendimento do 

magistrado.

1 - Com efeito, analisando os autos, verifico que a parte não demonstrou a 

ocorrência de nenhum fato novo que tivesse o condão de modificar a 

decisão que indeferiu a liminar perquirida, razão pela qual, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração.

Frise-se que o pedido de reconsideração em comento, é apenas uma 

ratificação do pedido feito na inicial, motivo pelo qual vislumbro não 

merecer nenhum reparo à decisão anteriormente prolatada.

2 - Contudo, ante o valor elevado das custas pode ser deferido de plano à 

parte autora o parcelamento das custas processuais, como meio de 

suavizar o pagamento, na forma do §6º do artigo 98 do Código de 

Processo Civil de 2015.

 Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO 

VALOR. VIABILIDADE. O elevado valor das custas processuais devidas 

pelo agravante autoriza o deferimento do seu pedido de parcelamento, na 
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forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017).”

3 - Assim, nos termos do §7º, do art. 468, da CNGC, AUTORIZO o 

parcelamento das custas e taxas judiciárias em 06 parcelas, conforme 

preceitua o artigo 98, §6° do CPC, devendo a parte requerente informar 

mensalmente a este juízo o recolhimento do valor.

4 - INTIME-SE a parte autora para ciência da presente decisão, bem como, 

recolher a primeira prestação do parcelamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

(...)

Comarca de Itiquira

Comarca de Itiquira

Portaria

PORTARIA Nº. 08/2020

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Rafael Siman Carvalho, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjuntas 247/2020, de 

16/03/2020, 249/2020, de 18/03/2020 e Resolução 313/2020 – CNJ.

R E S O L V E:

Art. 1º - DETERMINAR que partir do dia 20/03/2020, o atendimento ao 

público, aos advogados, membros do Ministério Púbico, advogados, 

Defensores Públicos, advogados dativos, membros da Delegacia de Polícia 

Civil pela Secretaria da Vara Única da Comarca de Itiquira (carga, 

protocolos, informações) se dará por e-mail institucional e por meio de 

ligação o(a) servidor(a) escalado(a) para o plantão semanal, cujo telefone 

de contato é: (65) 99245-4550.

Art. 2º - O(a) servidor(a) escalado(a) para o plantão semanal receberá e 

protocolará as petições e documentos que forem entregues de forma 

física e os converterão à forma virtual, distribuindo a demanda no Sistema 

PJE. Após, encaminhará cópia integral da mesma imediatamente a 

assessoria e ao magistrado para análise, comunicando-os do ocorrido.

Art. 3- PUBLIQUE-SE no Diário da Justiça Eletrônico, remeta-se cópia à 

representante da Ordem dos Advogados do Brasil local, Ministério Público 

Estadual, Procuradoria Municipal, Delegacia de Polícia, bem como à 

Presidência do Tribunal de Justiça.

 Itiquira, 19 de março de 2020

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000077-64.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCY ALVES PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000222-86.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. O. (AUTOR(A))

O. S. D. O. (AUTOR(A))

L. G. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

ORRAYNE SOUSA DE OLIVEIRA OAB - 042.145.551-98 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. G. F. (REU)

 

Autos nº: 1000222-86.811.0109 Vistos. 1) Recebo a inicial por seus 

termos. 2) À secretaria para que junto a conciliadora proceda o 

agendamento de audiência de conciliação o mais breve possível; 3) 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento. CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, caso 

infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o 

prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1.1 Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2.2 Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

3.3 Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção. 4. Após, INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. 5. Registre-se, ainda, que não 

serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada. 6. À secretaria para que agende a audiência no sistema 

respectivo. 7. Em tempo, diante da manifestação prévia da requerente 

para que a guarda dos infantes EMERSON GOMES OLIVEIRA e LAUANNE 

GOMES OLIVEIRA permaneçam com a genitora ORRAYNE SOUSA DE 

OLIVEIRA, por ora, em razão que desde a separação a prole permanece 

sob o seio materno, defiro. Expeça-se o necessário (termo de guarda). 8. 

Quanto às visitas e demais peculiaridades/pedidos, aguarde-se realização 

de audiência de conciliação. 9. Ainda, intime-se a equipe multidisciplinar 

deste juízo para realização de estudo psicossocial com os infantes e seus 

genitores, devendo laudo ser anexados aos autos ANTES da realização 

de audiência de conciliação designada. Intime-se a equipe técnica. 10. 

Quanto aos alimentos provisórios, DEFIRO uma vez comprovada a relação 

de parentesco, contudo, por ora, no valor equivalente a 50% (cinquenta) 

do salário mínimo vigente, o que perfaz o montante de R$522,50 

(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), com pagamentos 

até os dias 10 (dez) de cada mês, salvo a primeira parcela, que deverá 

ser realizada após a intimação/citação, com prazo de até 05 (cinco) dias. 

Apesar do requerimento para fixação de valor superior, o autor não 

anexou qualquer comprovação de despesas, renda e outros. Em tempo, à 

secretaria para que inclua na missiva os dados da conta bancária para 

depósito dos valores (ID 29992158). DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. CITE-SE. Vistas 

ao Ministério Público. Itiquira/MT, 11 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-15.2018.8.11.0027
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Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO BISPO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

DESPACHO Processo: 1000186-15.2018.8.11.0027. POLO ATIVO: 

GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - POLO 

PASSIVO: AURELINO BISPO BARBOSA Vistos, etc. Proferida sentença, 

os autos voltou concluso ao gabinete. Anoto que a conclusão é 

desnecessária. Assim ,intime-se a parte Autora da sentença constante ao 

ID 30122248. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE. Itiquira/MT, 19 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-88.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA BRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO RAMOS BRANCO NETO OAB - SC16299 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO(A))

ROBERTO DA SILVA OAB - MS5883 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000013.88.2018.8.11.0027 Polo Ativo: PAULO VIEIRA BRANCO Polo 

Passivo: MARIO DA ROCHA FRADE Vistos, Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por PAULO VIEIRA BRANCO em 

face de MARIO DA ROCHA FRADE, todos devidamente qualificados nos 

autos. Requereu a parte Promovente a condenação da parte Promovida ao 

pagamento da quantia de R$ 20.900,53 (vinte mil, novecentos reais e 

cinquenta e três centavos), referente a um contrato de compra e venda 

com reserva de domínio que não fora pago de forma integral. Sustentou 

que procurou o Promovido várias vezes na tentativa de solução 

amigavelmente, porém, sem sucesso. O Promovente juntou aos autos 

Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio e planilha de 

cálculo. Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 

23/05/2019 as 09h00, a mesma restou prejudicada, em razão de ausência 

do Promovente, que não foi intimado para o ato, bem como o Promovido, 

por meio de petição, manifestou desinteresse em uma audiência de 

conciliação (ID 20327192). Ato posterior, o Promovente peticionou nos 

autos informando a realização de acordo com o Promovido (ID 27653963). 

Ainda consta, que o Promovido juntou no processo comprovante de 

pagamento da primeira parcela assumida no Termo de Acordo (ID 

28903326). Pois bem, verifica-se que as partes transigiram com o objetivo 

de por fim ao presente feito. Dessa forma, nos termos do artigo 840 do 

Código Civil, a homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO, por sentença, para que surta e produza, os 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, nestes 

autos, em conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 19 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Desnecessário o decurso de prazo, 

arquivem-se os autos, que poderão ser desarquivados caso necessário 

sem custas com relação ao desarquivamento. Itiquira/MT, data registrada 

no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-49.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000854-49.2019.8.11.0027 Polo Ativo: 

CARLOS CESAR DIAS Polo Passivo: OI S/A. Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c repetição de indébito e reparação por danos 

morais e pedido liminar, ajuizada por CARLOS CESAR DIAS em desfavor 

de OI S/A. Relata o Promovente que teve seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, lançado pela Promovida, em decorrência da inadimplência 

de supostas faturas telefônicas em seu nome no valor de R$ 1.363,33 (um 

mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos). Argumenta 

que por meio de cópia das faturas telefônicas se vê que o endereço 

apontado como sendo do Promovente, fica na cidade de Goiânia/GO, o 

que segundo o Autor, evidencia que a concessão de uso da linha 

telefônica se deu fundada em informações falsas, já que nunca efetuou 

qualquer contratação junto à Promovida. Aduz o Promovente que tentou 

solucionar o problema junto à Empresa, todavia, teve que proceder com o 

pagamento dos débitos, a fim de que seu nome fosse excluído dos 

cadastros negativos. O pedido de tutela antecipada foi deferido (Evento n. 

27652590). Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes. Contestação 

foi apresentada tempestivamente. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. 

Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos tutelados pelo 

Código e Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte 

Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar, sem preliminar para 

analisar passo ao exame do mérito da demanda e verifico que a pretensão 

da parte Promovente merece acolhimento. Eis os motivos. Temos por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Tratando-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 
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que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato devidamente assinado. Ademais, 

o endereço constante nas faturas se diverge do comprovante de 

endereço trazido pelo Promovente, que afirma que desconhece o 

endereço em Goiânia. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do 

ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para 

afastar a responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos 

comprovados pela parte Promovente. Ausentes os elementos que 

comprovem a relação contratual, resta configurada a indevida inscrição 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de 

sua inexistência. Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos 

documentos trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto 

de se impor condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a 

conduta da parte Promovida em negativar o nome da parte Promovente por 

dívida não contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o 

cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não 

sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, deixa evidente a 

desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, vendas e cobranças 

dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo informações acerca 

destes quando da celebração de contratos, no intuito de se evitar fraudes. 

Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de 

base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir 

certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). 

Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Diante das situações expostas, concluo que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da Promovida ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo 

Promovente, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DA 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO Quanto à restituição dos valores pagos, 

referente às faturas cobradas e pagas pelo Promovente para exclusão de 

seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, vejo que razão assiste ao 

Autor, o que deve ser devolvido em dobro, pois provado que houve erro 

injustificável. Nos termos do que dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor, temos que: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Também o 

Código Civil determina que: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já 

paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir 

mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro 

caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que 

dele exigir, salvo se houver prescrição. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: DANO MORAL - EMPRÉSTIMO QUITADO - DESCONTOS 

INDEVIDOS ?APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...) 3. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 627 de 764



MÁ-FÉ. Em se tratando de relação consumerista, não há exigência alguma 

no sentido de que o consumidor comprove existência de má-fé por parte 

do fornecedor do serviço ao efetuar a cobrança indevida. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA?. (Apelação Cível Nº 

70040504383, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 25.05.2011). Portanto, quanto ao 

pedido de repetição do indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto 

caracterizados os requisitos legais, impondo-se determinar a sua 

restituição em dobro, como reza o art. 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos autos, no valor total de R$ 1.363,33 (um mil, trezentos e sessenta e 

três reais e trinta e três centavos), DETERMINANDO a exclusão definitiva 

do nome da parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito; b) 

CONFIRMAR a liminar deferida junto ao ID 27652590; c) CONDENAR a 

parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, 

nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. d) CONDENAR a Promovida a 

restituir de forma dobrada a quantia cobrada indevidamente, no total de R$ 

2.726,66 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 

centavos), devendo ser atualizado pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da presente decisão. e) Transitada a 

sentença em julgado, sem interposição de Recurso, e havendo 

requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). f) 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação da 

Executada, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito. g) Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, 

nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

19 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Número do Processo: 

1000063-51.2017.8.11.0027 Polo Ativo: RINALDO JOSE DE PAULA Polo 

Passivo: MAFRO TRANSPORTES LTDA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, não havendo 

necessidade de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, e 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação de Cobrança cumulada com indenização por danos morais, proposta 

pelo Promovente em face da Promovida, todos devidamente qualificados 

nos autos. Requereu a parte Promovente a condenação da parte 

Promovida ao pagamento da quantia de R$ 9.878,97 (nove mil, oitocentos e 

setenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente à estadia do 

caminhão que ficou aguardando liberação/descarga do dia 26/06/2017 das 

11h30m até o dia 04/07/2017 às 14h43m, totalizando 196 horas parada 

com o caminhão; Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta 

restou inexitosa em razão de ausência de acordo entre as partes. 

Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar, antes de adentrar ao 

mérito, passo a análise das preliminares arguidas em contestação. – 

PRELIMIARES 1 - INCOMPETENCIA TERRITORIAL E RATIONE LOCI Rejeito 

as preliminares arguidas, tendo em vista que, a Lei n. 9.099/95 em seu 

artigo 4º, III, prevê a possibilidade do Autor ajuizar ação na Comarca onde 

reside, ou no local do fato, no caso, Terminal Itiquira S/A, localizado no 

município de Itiquira-MT. Ademais, a Promovida possui filial localizada na 

BR 163, Km 10, Zona Rural de Itiquira, anexo ao Posto Roma, fazendo 

incidir a regra contida no artigo supra, inciso I. Quanto a nulidade relativa 

por incompetência ratione loci, a Promovida não trouxe aos autos Contrato 

contendo Cláusula de foro de eleição, conforme determina o artigo 63, §1 

do CPC. 3 - DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia, tendo em vista que, em 

análise da documentação constante aos autos se conclui que não há 

necessidade de prova pericial. 3 – ILEGITIMIDADE PASSIVA A preliminar 

arguida merece ser rejeitada, visto que, no presente caso, o contratante e 

o subcontratante dos serviços de transporte de cargas, assim como o 

cossignatário e o proprietário da carga, respondem solidariamente pelo 

pagamento do frete, bem como pela demora injustificada no 

descarregamento da carga, conforme previsão no art. 5-A, § 2º da Lei nº 

11.442/2007. Em entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGA. ESTADIA 

PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA DO VEÍCULO QUE DEVE SER 

PAGO AO AUTOR. VALORES DE DIÁRIA CUJO PAGAMENTO DEVE 

OCORRER NOS TERMOS DO ARTIGO 11, § 5º, DA LEI Nº 11.422/2007. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Inicialmente, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da ré Heinz, uma vez que a responsabilidade é 

solidária entre os réus. A teor do artigo 5-A § 2º da Lei n.º 11.442/2007, o 

contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de 

cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são 

solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste 

artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. In 

casu, verifica-se que o autor é transportador autônomo, que foi 

contratado pela Tim Transportes de Cargas Ltda., para realizar o 

transporte da carga pertencente a Heinz, ora recorrente, com destino a 

Marajó Comércio de Transportes Ltda. Resta certo que a recorrente atuou 

como subcontratante do requerido, uma vez que contratou a Tim 

Transportes de Cargas para realizar transporte de sua mercadoria. Assim, 

tem-se que a ré é detém legitimidade passiva para responder pelos danos 
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causados, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face das 

demais empresas. Ademais, o argumento de que não configura mais como 

proprietária da carga, vez que vendeu sua mercadoria para Marajó 

Comércio de Transportes Ltda. não se sustenta, eis que até a entrega da 

carga é proprietária responsável. É inconteste que o reclamante, durante o 

cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu 

parado em razão da demora para autorização da descarga dos produtos 

fretados, sendo-lhe devido, portanto, o pagamento correspondente, nos 

termos da Lei n.º 11.442/2007. 7. 8. 9. 1. 2. Deste modo, é devido o 

pagamento das diárias na forma pretendida na inicial (R$ 1,38 por 

tonelada/hora após cinco horas da chegada do veículo para descarga) tal 

como decidiu o Juízo a quo, devendo ser mantida inalterada a 

condenação.(...). Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de 

Coniexpress s/a industrias alimentícias (Quero), julgar pelo (a) Com 

Resolução do Mérito ? Não-Provimento nos exatos termos do vot (TJPR-3ª 

Turma Recursal em Regime de Exceção. 0002706-22.2015.8.16.0191/0 ? 

Curitiba. Rel.: Renata Ribeiro Bau ? J. 19.10.2016). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A 

CONTRATANTE E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

DESCARREGAMENTO. ATRASO DE DOIS DIAS ALÉM DO CONTRATADO. 

APLICABILIDADE DA LEI 11.442/07. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005966205, 

4ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Gisele Anne 

Vieira de Azambuja. j. 01.04.2016, DJe 07.04.2016). Portanto, rejeito as 

preliminares arguidas pela Promovida em sede de contestação. Analisada 

as preliminares, passo ao exame do mérito da demanda e verifico que a 

pretensão da parte Promovente é parcialmente procedente, senão 

vejamos: MOTIVAÇÃO Alega o Promovente que foi contratado pela 

Promovida na data de 26/06/2017 para transporte de milho em grãos, 

sendo o produto coletado na remetente Glencore Importadora e 

exportadora S.A, com origem da prestação na Cidade de Itiquira/MT. 

Sustenta que após realizado todo procedimento de carregamento e devida 

liberação, o Promovente se dirigiu ao destino ora contratado para que 

pudesse realizar a descarga do produto, chegando com o caminhão no 

local no dia 26/06/2017 às 11h30min, dando publicidade à destinatária que 

aguardava autorização/liberação de descarga. Argumenta que só houve 

liberação para descarga do caminhão no dia 04/07/2017 às 14h 43m, 

conforme comprovante/ticket de liberação/descarga confeccionado pela 

destinatária, assinado e carimbado. Pois bem, versa a demanda sobre 

contrato de transporte rodoviário de carga, nos termos da Lei 

11.442/2007, mais especificamente no § 5º do artigo 11, que assim dispõe: 

“O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte 

Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do 

veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador 

Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 

(um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. O 

Promovente trouxe aos documentos suficientes que comprovem o tempo 

permanecido para descarga acima do tolerável, cumprindo com a regra 

contida no artigo 373, I do CPC. Extrai-se ainda dos documentos 

colacionados à inicial, que a parte Promovente foi subcontratada pela 

Promovida para efetuar o transporte da carga, objeto do litígio. Dessa 

forma, resta comprovado nos autos a contratação do serviço pela 

Promovida, bem como o tempo dispendido pelo Promovente à espera da 

descarga de seu caminhão, sendo que, ultrapassou o limite estabelecido 

no artigo 11, §5º da Lei n.11.442/2007. Nesse sentido já proferiu a Turma 

Recursal Única de Mato Grosso: E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – 

INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO 

DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA - INCIDÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 - DIREITO À 

INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTADIA – CALCULO REALIZADO COM 

BASE NO PESO DO PRODUTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. Inicialmente, HOMOLOGO o pedido 

de desistência do Recurso apresentado pela Recorrente CAROLINE 

TRANSPORTE ME, de modo que passo a análise apenas do Recurso 

Inominado apresentado pela NOBLE BRASIL S/A. A preliminar de 

ilegitimidade passiva da parte reclamada também não merece acolhimento 

notadamente quando respondem solidariamente a fornecedora e 

compradora da carga pela demora no descarregamento do produto 

transportado. No caso em tela, o Juízo de piso entendeu pela parcial 

procedência do pedido, condenando a recorrente ao pagamento de 

indenização nos termos do art. 11, § 5º da Lei 11.442/07. 2 A sentença 

objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que 

observou corretamente o período de tempo em que o recorrido necessitou 

aguardar para o descarregamento da carga, aplicando valor da 

indenização corretamente, conforme cálculo apresentado. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 12045-54.2017.8.11.0003, 

120455420178110003/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Dessa forma, 

considerando o tempo de espera do Autor para o descarregamento do 

milho, bem como a quantidade de cada carga que estava transportando, 

necessária se faz a condenação da Promovida ao pagamento de estadias 

no valor de R$ 9.878,97 (nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e 

noventa e sete centavos), referente às horas paradas do dia 26/06/2017 

até o dia 04/07/2017, totalizando 196 (cento e noventa e seis) horas. 

Quanto à indenização por danos morais pleiteada, há de considerar que o 

tempo que o Promovente ficou parado, impossibilitado de efetuar novos 

frentes, lhe causou sentimentos que não se limita a mero aborrecimento. 

Verifico que diante das situações expostas, constato que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da parte 

Promovida ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos 

pela parte Promovente, posto que, violado o princípio constitucional 

descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação.” Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido preconiza a jurisprudência do STF: "(...) o valor da indenização há 

de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre 

as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar 

uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal 

perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, 

segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma 

heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da 

personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não 

suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de 

mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar 

Peluso, j. em 28/11/2006). Assim, por todo o período em que o Promovente 

ficou parado com seu caminhão, à disposição da Promovida para a 

descarga, considero como forma de indenização pelos danos morais 

sofridos, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois, certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Por fim, não observo a ocorrência da litigância 

de má-fé, vez que a parte Promovente exerceu seu direito de ação, e não 

restou comprovada qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao 

dever de lealdade, motivo pelo qual julgo improcedente o pedido de 

condenação do Promovente em litigância de má fé. DISPOSITIVO. POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, o que faço com resolução do mérito, 

com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, para: a) REJEITAR as preliminares arguidas em contestação; b) 

CONDENAR a Promovida a pagar ao Promovente o valor de 9.878,97 (nove 

mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente 

à estadia do caminhão que ficou aguardando descarga do dia 26/06/2017 

até o dia 04/07/2017, totalizando 191 (cento e noventa e uma) horas, 

corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, contados do evento danoso c) CONDENAR a parte Promovida a 

pagar à parte Promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor - INPC a partir da publicação desta 

decisão (Súmula 362 do STJ), com acréscimo de juros legais de 1% ao 

mês a partir da citação; d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação do Promovente em litigância de má fé; e) Transitado em 
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julgado, sem interposição de Recurso, e havendo requerimento para o 

Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação 

de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da 

obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). d) Esgotado o prazo para 

pagamento, com ou sem manifestação do Executado, INTIME-SE a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do presente feito. Preclusas as vias recursais, 

transitado em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 18 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000387-70.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000387.70.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME Polo Passivo: MARIA LUIZA 

FERREIRA Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME em 

face de MARIA LUIZA FERREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Requereu a parte Promovente a condenação da parte Promovida no 

pagamento da quantia de R$ 2.993,87 (dois mil, novecentos e noventa e 

três reais e oitenta e sete reais). Juntou aos autos Instrumento Particular 

de Confissão de Dívida e outras avenças e planilha de cálculo. Pois bem, 

verifica-se que as partes em audiência de tentativa de conciliação, 

realizada na data de 27 de fevereiro de 2020, às 15h20m (quinze horas e 

vinte minutos), transigiram com o objetivo de por fim ao presente feito (ID 

29656565). Dessa forma, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em 

conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 18 de março de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes.Desnecessário o decurso de prazo, 

arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 08/2020

O Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Direito/Diretor/Unidade Judiciária 

da Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o fluxo de medidas 

urgentes, durante o período de vigência da Portaria n.º 249/2020 – TJMT.

 RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER que, durante o período de 20/03/2020 a 

20/04/2020 toda a distribuição ocorrerá, exclusivamente, pelo Sistema PJe.

 Parágrafo único - Os protocolos e ofícios advindos da Delegacia de 

Polícia devem, também, ser realizados através dos sistemas eletrônicos 

SEEU e PJe. Em caso de impossibilidade, devem ser encaminhados para o 

e-mail institucional: jauru.unica@tjmt.jus.br.

Art. 2º - ESTABELECER que em obediência aos artigos 2° e 5° da Portaria 

Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020, os servidores do Fórum da Comarca de 

Jauru atuarão em regime de teletrabalho, conforme o plano de trabalho 

elaborado.

 Art. 3º. Diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica 

prejudicada a movimentação dos processos físicos. Se, porventura, 

houver pedido relacionado a cumprimento de prisão civil ou criminal nestes 

processos os advogados devem entrar em contato pelo telefone 65 9 

9229 3445. Nestes casos, será efetuada a prévia comunicação e pedido 

de autorização ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme no artigo 

2º, §2º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020, para que o servidor 

da secretaria compareça pessoalmente ao Fórum para dar andamento ao 

processo físico.

Art. 3º - Durante o período previsto na Portaria nº 249/2020-TJMT os 

atendimentos aos advogados e membro do Ministério Púbico, na 

Assessoria do Gabinete da Vara Única será realizado por 

videoconferência.

Parágrafo único – Para que o atendimento seja realizado, deverá ser 

efetuado o contato prévio com o gabinete através dos e-mails: 

higor.santos@tjmt.jus.br e gleice.larissa@tjmt.jus.br.

 Art. 4º - Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento 

via e-mail funcional, devendo se ater ao cumprimento de medidas 

urgentes, evitando a exposição desnecessária em ambiente público.

Parágrafo único - No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou 

Mandado de Prisão, bem como, às medidas protetivas de urgência, devem 

os Oficiais de Justiça realizar o cumprimento tomando as devidas 

precauções de distância e medidas sanitárias.

 Art. 5º - Durante o período estabelecido, o atendimento do plantão 

judiciário será em regime de sobreaviso, conforme previsto no art. 7º da 

Portaria nº 249/2020-TJMT.

Art. 6º - Publique-se e remeta-se cópia à Presidência do Tribunal de 

Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à Coordenadoria de 

Comunicação do Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil, ao Comando da Polícia Militar e à Subseção da OAB 

de Pontes e Lacerda/MT.

Jauru, 20 de março de 2020.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-41.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000178-41.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PEDRO FERREIRA DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PEDRO FERREIRA 

DE SOUZA. Partes qualificadas no feito. No ID 25827518 foi certificado o 
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decurso do prazo para o pagamento voluntário e a oposição de embargos 

à execução, sob o nº 1000704-08.2019.8.11.0047. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Verifica-se que os processos já se 

encontram devidamente vinculados. Desta feita, aguarde-se o deslinde 

dos autos em apenso. Cumpra-se. Jauru – MT, 18 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-34.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

D A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000129-34.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: D A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP, 

EMERSON ALVES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de 

D ALVES DE SOUZA & CIA LTDA EPP e EMERSON ALVES DE SOUZA. 

Partes qualificadas no feito. A parte credora, no ID 27623916, informa que, 

a despeito das inexistosas tentativas de citação, os executados opuseram 

embargos à execução, sob o nº 1000048-51.2019.8.11.0047, requerendo 

o prosseguimento do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Decido. Infere-se que somente o executado D ALVES DE SOUZA & 

CIA LTDA EPP foi citado (ID 17646400). Pois bem. Conforme previsão do 

§1º do art. 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do 

executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta 

data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. Destarte, uma vez que os executados opuseram embargos 

(autos nº 1000048-51.2019.8.11.0047), considerar-se-á citado o 

executado EMERSON ALVES DE SOUZA. Em tempo, consigno que os 

autos 1000048-51.2019.8.11.0047 (Embargos à Execução) já se 

encontram devidamente associados ao presente feito. DISPOSITIVO. 

Diante do exposto, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Jauru – MT, 20 

de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000130-48.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANGLIVAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000130-48.2020.8.11.0047. REQUERENTE: EDER 

SANGLIVAL DE OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

RECONHECIMENTO DO ÓBITO TARDIO de CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA e 

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA, proposto por ÉDER SANGIVAL DE 

OLIVEIRA. Parte qualificada no feito. Diante da documentação carreada ao 

ID 30183451 e 30183452, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, na forma do art. 98, do Código Processo Civil. Dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Jauru – MT, 20 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-53.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GEUZA MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000162-53.2020.8.11.0047. AUTOR(A): GEUZA 

MARIA FERREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL proposta 

por GEUSA MARIA FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito. Aduz a parte 

autora, em síntese, que preenche os requisitos necessários à concessão 

do benefício. Nesse passo, requereu pela via administrativa referida 

benesse, todavia teve seu requerimento indeferido (ID 30545238 – pág. 1). 

Destarte, buscou a via judicial. É o relatório. Decido. Recebimento da Inicial 

Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, 

do mesmo diploma legal. Da gratuidade da justiça O art.5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de 

hipossuficiência absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade 

de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, 

estabelece presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros 

elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, a 

parte autora apresenta alegações de insuficiência de recursos para pagar 

as custas processuais (ID 30545237 - pág. 3), dessa forma, defiro a 

gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade 

da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. 

Da audiência de conciliação ou mediação Através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. Da citação Cite-se o requerido para 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III 

c/c 231 c/c 183, §1º), ficando ciente de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru – MT, 20 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-97.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 08/10/2019 Hora: 14:00 . Jauru/MT,·14 de agosto de 2019. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-12.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MONTEIRO DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))
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MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·18 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33492 Nr: 764-71.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo dos Santos Neto - 

OAB:3.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Despacho->Mero Expediente.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARIA 

APARECIDA DE SOUZA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Partes qualificadas no feito.

Todavia, verifica-se que a petição apresenta defeito.

Malgrado o pedido do causídico para que seja nomeado contador judicial 

(fls. 240/241), sabe-se que o credor/exequente tem o ônus de instruir o 

requerimento de cumprimento de sentença com a memória discriminada e 

atualizada do cálculo, como determina o art. 524, caput, e ss. do CPC.

Em razão disso, determino a intimação da parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar aos autos a memória discriminada dos cálculos.

Expirado o prazo sem a apresentação dos cálculos, certifique-se e, 

independentemente de nova conclusão, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 54798 Nr: 1685-54.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA 

SILVA - OAB:14856/O

 Diante do exposto, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e 

na CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA de MARCELINO GOMES DA SILVA, porque incide, in casu, a 

cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP). AGUARDE-SE a realização 

da solenidade aprazada (Ref. 35).INTIME-SE a Defesa para acostar aos 

autos comprovação da enfermidade alegada.CIÊNCIA ao Ministério Público. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32876 Nr: 208-69.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Maucio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação à execução nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, FIXANDO o valor de R$ 4.848,09 

(quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e nove centavos) para 

pagamento do atrasado em favor da parte exequente.Isento o 

impugnante/executado do pagamento das custas, na forma da Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno a 

impugnada/exequente ao pagamento de custas na proporção de 40%, 

mas suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3°, do CPC.Quanto aos 

honorários, face à sucumbência recíproca, condeno impugnante e 

impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 

60% e 40%, respectivamente, os quais arbitro em 10%, sobre a diferença 

entre o valor originalmente apresentado na exordial (fls. 146) e o 

efetivamente fixado, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; entretanto, 

suspendo a exigibilidade, em relação à parte impugnada/exequente, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o ofício 

de requisição de pequeno valor, ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33249 Nr: 561-12.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL – 

SEGURADO ESPECIAL proposta por MARINA ALVES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no 

feito.

 A parte autora, às fls. 174/175, sustenta que o INSS, às fls. 171/172, 

informa a implantação de benefício diverso do requerido, alegando já 

perceber aposentadoria por idade.

 Destarte, requer a implantação do benefício pensão por morte.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

 Este juízo, às fls. 169, determinou a intimação do INSS para implantação 

do benefício concedido.

 A autarquia, às fls. 171/172, informa que a parte autora já possui 

benefício ativo.

 Pois bem.

 Infere-se do carreado pelo INSS, mormente fls. 172, que o benefício ativo 

é distinto do concedido na presente demanda, pois demonstrada a 

implantação do benefício: APOSENTADORIA POR IDADE.

Destarte, razão assiste à parte autora.

 DISPOSITIVO.

 Reitere-se a intimação determinada às fls. 169, na forma do art. 183, §1º, 

do CPC , consignando que o benefício a ser implantado é a PENSÃO POR 

MORTE.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 291-56.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antônio da Silva, Joaquim Augusto 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Gonçalves de 
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Moraes - OAB:OAB/GO 37.449

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Primeiro, retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, pois se trata de 

“cumprimento de sentença”.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbências 

promovido por CLEBER GONÇALVES DE MORAES, em face de BANCO DO 

BRASIL S/A. Partes qualificadas no feito.

 Conforme decisão monocrática (fls. 260/264), o executado foi condenado 

ao pagamento de honorários recursais no patamar de 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato.

 Sendo possível a pretensão de execução da verba honorária nos 

próprios autos, como dispõe o art. 24, § 1°, da Lei n. 8.906/94, recebo a 

referida petição, como Cumprimento de Sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, intime-se o executado para pagar o débito (fls. 289/292) 

no valor de R$ 7.971,09 (sete mil, novecentos e setenta e um reais e nove 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar; nos termos do art. 523, §1°, do CPC.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30494 Nr: 314-02.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arles Dias Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regino Cosme Damião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 Posto isso, tendo em vista o abandono da causa, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III c/c 

§1°, do Código de Processo Civil.Condeno o exequente ao pagamento das 

custas, nos termos do art. 485, §2°, do CPC.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31002 Nr: 853-65.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Pinati Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO com resolução do mérito 

nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, V, ambos do Código de 

Processo Civil.Condeno a executada ao pagamento das custas, diante do 

princípio da causalidade . Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao 

arquivamento dos autos, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32524 Nr: 1403-26.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTERMEDI - Comércio de Podutos Hospitalares LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogers A Corso - OAB:OAB/RS 

46,555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo impugnante às fls. 64/65. Condeno a parte exequente 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre a diferença entre o valor apresentado na exordial (fls. 60) e o 

efetivamente homologado (fls. 65), em consonância com o art. 85, §3°, I, 

do CPC.Transitada em julgado, ENCAMINHE-SE o expediente homologado à 

Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, 

dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM.Em seguida, 

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32889 Nr: 218-16.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira dos Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 218-16.2014.811.0047 Código: 32889

Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

CITE-SE a parte executada, na forma do art. 183 do CPC, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do art. 690 do CPC, se pronunciar sobre a 

habilitação postulada.

 Após, volte-me para deliberar.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33222 Nr: 534-29.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODENIZIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Fabricio de Almeida Teixeira - OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LEONDENIZIO 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 A parte autora, às fls. 144/146, requer a execução do acordo 

homologado pelo TRF-1° Região (fls. 130/131), juntando aos autos 

cálculos (fls. 147/149).

Pois bem.

Com supedâneo nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, 

recebo a referida petição como Cumprimento de Sentença.

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado pelo 

exequente, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33248 Nr: 560-27.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Gonçalves de Abreu da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 560-27.2014.811.0047 Código: 33248

Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

 Reitere-se a intimação determinada às fls. 99, na forma do art. 183, §1º, 

do CPC .

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-90.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO VILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE BEZERRA DOS PASSOS (EXECUTADO)

PEDRO MODESTO DOS PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000069-90.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: ADELINO 

VILA EXECUTADO: PEDRO MODESTO DOS PASSOS, MARIA JOSE 

BEZERRA DOS PASSOS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ADELINO VILA em face de PEDRO 

MODESTO DOS PASSOS e MARIA JOSÉ BEZERRA DOS PASSOS. Partes 

qualificadas no feito. Sustenta ser credor do executado na quantia de R$ 

248.141,30 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e 

trinta centavos) e que a dívida decorre de instrumento particular de 

parceria. Este juízo, no ID 29288485, determinou a intimação da parte 

exequente para recolher as custas e taxas judiciais ou esclarecer e 

comprovar a insuficiência de recursos. No ID 29467069 a parte credora 

apresenta comprovante de recolhimento das despesas processuais. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. DECIDO. Pois bem. 

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução. Desta feita: I - Cite-se o(s) executado(s) para, 

querendo, efetuar o pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, com 

direito, neste caso, à redução de metade da verba honorária, a qual, com 

arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 10%. II - Procedida a citação, deverá o 

Oficial de Justiça devolver em cartório a primeira via do mandado para fins 

de contagem do prazo para oposição de embargos, ficando em posse da 

segunda via para efeito de penhora. Caso não sejam localizados os 

executados, deverá o Oficial de Justiça proceder nos termos do art. 830 

do CPC. III - Não satisfeita à obrigação no prazo acima, proceda-se o 

Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e 

respectiva avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do 

crédito, delas intimando-se as partes. IV - Consigne-se no mandado que, 

querendo a parte executada embargar a execução, os embargos poderão 

ser interpostos, independentemente de penhora, depósito ou caução, e 

deverão ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias – art. 915 do CPC -, 

contados a partir da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena 

de preclusão. V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, 

reconhecendo os devedores o crédito do exequente e comprovado o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios, poderão requerer o parcelamento do 

débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jauru – MT, 18 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-75.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO VILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILERMANDO SILVA (EXECUTADO)

ANITA REZENDE BOTELHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000070-75.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: ADELINO 

VILA EXECUTADO: DILERMANDO SILVA, ANITA REZENDE BOTELHO 

SILVA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por ADELINO VILA em face de DILERMANO 

SILVA e ANITA RESENDE BOTELHO SILVA. Partes qualificadas no feito. 

Sustenta ser credor do executado na quantia de R$ 195.632,64 (cento e 

noventa e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos) e que a dívida decorre de instrumento particular de 

renegociação de dívida. Este juízo, no ID 29289542, determinou a intimação 

da parte exequente para recolher as custas e taxas judiciais ou 

esclarecer e comprovar a insuficiência de recursos. No ID 29467066 a 

parte credora apresenta comprovante de recolhimento das despesas 

processuais. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. DECIDO. 

Pois bem. Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao 

ajuizamento da presente execução. Desta feita: I - Cite-se o(s) 

executado(s) para, querendo, efetuar o pagamento do débito no prazo de 

3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de metade da verba 

honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 10%. II - 

Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC. III - Não satisfeita à obrigação no 

prazo acima, proceda-se o Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, à penhora e respectiva avaliação de tantos bens quantos 

bastem para satisfação do crédito, delas intimando-se as partes. IV - 

Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar a 

execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão. V - Anote-se, também, 

que no prazo para embargos, reconhecendo os devedores o crédito do 

exequente e comprovado o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderão 

requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Jauru – MT, 20 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-41.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000081-41.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: PAULO ROSA DA CUNHA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Recebo o recurso inominado no efeito 

devolutivo[1], com fulcro no artigo 43 da Lei n. 9.099/95, visto que o 

recorrente não demonstrou de forma efetiva a existência dano irreparável 
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com a eventual execução provisória. Intime-se o recorrido para apresentar 

contrarrazões; após, remetam-se os autos à Turma Recursal Única, 

intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. Jauru – MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-88.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JACI FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ILUSTRE CAUSÍDICA PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA : DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:30

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39995 Nr: 498-16.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AJNDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:

 CERTIFICO QUE, nesta data procedo a intimação do douto causidico da r. 

sentença proferida nos autos, via Dje, conforme transcrita a seguir.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de ADRIANO DE SOUZA 

OLIVEIRA inteligência do art. 76, §4°, da Lei n. 9.099/95.

Certifique-se a Secretaria que não constará para os fins de antecedentes 

criminais, somente para vedar o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) 

anos (LJE, § 4º, art. 76).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51409 Nr: 2770-12.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Helena de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 CERTIFICO QUE NESTA DATA, procedo a intimação do douto Advogado 

de todo teor da r. sentença proferida nos autos, via Dje, conforme 

transcrita a seguir.

 Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de LÚCIA HELENA DE 

SOUZA inteligência do art. 76, §4°, da Lei n. 9.099/95.

Certifique-se a Secretaria que não constará para os fins de antecedentes 

criminais, somente para vedar o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) 

anos (LJE, § 4º, art. 76).

Intime-se.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20119 Nr: 74-44.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIANE DE FÁTIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Vistos.

1. Trata-se de reavaliação da manutenção da prisão domiciliar.

No vertente caso, fora convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar 

da acusada Suziane de Fátima da Silva, em razão da suposta prática do 

crime tipificado art. 1º, §1º, I, da Lei nº. 9.613/98.

Compulsando os autos, saliento que desde “prisão” da ré até a presente 

data não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação 

da medida imposta.

2. Posto isto, mantenho a prisão domiciliar da ré Suziane de Fátima da 

Silva, nos exatos termos.

3. Outrossim, defiro o pleito contido no petitório de fls. 518/519. Assim, 

oficie-se a Comarca de Brasília-DF para que:

a) informe a este Juízo, acerca do efetivo recebimento do ofício expedido 

ao Departamento de Gestão Pessoal em que a testemunha está lotada;

 b) caso seja confirmada a intimação de Fernando Alves Lemos Junior, 

determino a aplicação de multa a testemunha faltante, nos termos do art. 

219, do CP.

c) por fim, solicite-se a designação de nova audiência para a oitiva da 

testemunha, devendo consignar que o não comparecimento dará ensejo à 

condução coercitiva, bem como responderá pelo crime de desobediência, 

conforme art. 330, do CP.

4. Cumpra-se com urgência, uma vez se trata de processo de META 2.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38991 Nr: 2567-81.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA ROCHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/O, FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para conceder as benesses da assistência 

judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9582 Nr: 629-32.2009.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, LILIANE REGINA 

SILVA COIMBRA, GERALDO DOS SANTOS COIMBRA, LUCI DE ARAÚJO 

CHAVES, MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADOS - 

OAB:15.1401, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:8.303-MT, DR. JOSE HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846, 

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - OAB:13.586, LUIZ 

ALBERTO DERZE VILLALBA - OAB:15.074, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 
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voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11281 Nr: 930-42.2010.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DOS SANTOS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NICÉCIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3.188

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 174-52.2018.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834, VICTOR RAFAEL LOPES - OAB:22995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013/A

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pela CAPEMISA SEGURADORA 

DE VIDA E PREVIDENCIA S/A em face de ZILDA DE LIMA, CLEBIS DE 

SOUZA SILVA e CLEIDIANE DE SOUZA SILVA, conforme fundamentação 

supra, determinado o prosseguimento da execução até seus ulteriores 

termos..3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26600 Nr: 361-65.2015.811.0048

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL CARVALHO MARIANO 

- OAB:0

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40407 Nr: 3045-89.2017.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFQS, EJQDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:13.068

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49719 Nr: 311-97.2019.811.0048

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DANIEL SINOBRE DE ALBUQUERQUE, MARIA APARECIDA DE SOUZA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA REGINA DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22480 Nr: 520-76.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24110 Nr: 327-27.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERLEY FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.
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3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25200 Nr: 982-96.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA LEITE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:OAB/15310

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37322 Nr: 1748-47.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EUCLIDES CARBONARI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE SIRENA - OAB:27168, 

EDGAR ANTÔNIO SIRENA. - OAB:37573/SC

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Juscimeira

Gabinete da Vara Única

Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 

249/2020-TJ, datado de 18/03/2020, tenho por bem cancelar/suspender a 

audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39465 Nr: 2739-23.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BORGES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 

249/2020-TJ, datado de 18/03/2020, tenho por bem cancelar/suspender a 

audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42744 Nr: 698-49.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMARCOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 

249/2020-TJ, datado de 18/03/2020, tenho por bem cancelar/suspender a 

audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44247 Nr: 1424-23.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51300 Nr: 752-78.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE FERREIRA DA SILVA, RICARDO 

MARTINS FÉLIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62293 Nr: 978-07.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VICENTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:OAB/MT 21.678, Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo legal 
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se manifeste quanto ao Recurso, conforme requerimento na ata da 

Sessão de Julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67604 Nr: 85-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Autos n. 85-11. 2016.811.0109 (Código n° 67604)

Ação Penal de Competência do Júri

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Réu: JULIO TIDRE.

Vistos.

1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o 

cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento, inclusive 

de réu preso, pelo período de 20 de março a 20 de abril de 2020, 

CANCELO a solenidade designada nestes autos, visando à readequação 

da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova sessão de 

julgamento, tão logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 19 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 76784 Nr: 1386-22.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID GONÇALVES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA LIANDRA BORIN 

NAVARRO - OAB:25355/O

 Processo n° 1386-22.2018.811.0109 (Código n° 76784).

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Deivid Gonçalves Leal.

 Vistos.

1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o 

cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade 

designada nestes autos, visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67275 Nr: 1293-64.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Antonio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Processo n° 1293-64.2015.811.0109 (Código n° 67275).

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Vilmar Antonio do Nascimento.

Vistos.

1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o 

cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade 

designada nestes autos, visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 68257 Nr: 377-93.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .2.Diante disso, intime-se a autarquia previdenciária para, em 48 (quarenta 

e oito) horas restabelecer o benefício previdenciário conferido a parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada em 

R$30.000,00 (trinta mil reais), devendo o benefício ser mantido até que 

seja proferida sentença nos autos. Ressalte-se que a nova cessação do 

benefício, sem a prévia realização de perícia médica, importará na 

imposição de multa diária, para cada dia cessado, nos termos acima 

descrito.3.No mais, defiro o pedido da Autora às fls. 77/82, item “b”, 

designo como perito o Dr. CARLOS ALBERTO CASULA (CRM/MT 2135), 

podendo ser encontrado na Clínica Corpus, nesta cidade, sob a fé de seu 

grau e independente de compromisso (Código de Processo Civil, artigo 

422). A perícia fica designada para a data de 19 de maio de 2020, às 

10horas.4. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 600,00 

(seiscentos reais), e após a entrega do laudo, esta Magistrada fará o 

levantamento do valor através do site da Justiça Federal, devendo o perito 

estar cadastrado.5. Intime-se a parte autora para apresentar os quesitos, 

no prazo de 10 (dez) dias.6. Intime-se o perito para elaboração do laudo, 

observando os quesitos supra e os apresentados pelas partes. O perito 

deverá apresentar o laudo em 10 (dez) dias após a realização da perícia

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72127 Nr: 751-75.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Processo n° 751-75.2017.811.0109 (Código n° 72127).

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: José Aparecido de Souza.

Vistos.

1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 
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de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o 

cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade 

designada nestes autos, visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72658 Nr: 1073-95.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo n° 1073-95.2017.811.0109 (Código n° 72658).

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Walter Silva Maciel.

Vistos.

1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o 

cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade 

designada nestes autos, visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72850 Nr: 1169-13.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Processo n° 1169-13.2017.811.0109 (Código n° 72850).

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Roberto Schneider.

Vistos.

1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o 

cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade 

designada nestes autos, visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73294 Nr: 1403-92.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo n° 1403-92.2017.811.0109 (Código n° 73294).

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Adair Ferreira Weber.

Vistos.

1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o 

cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade 

designada nestes autos, visando à readequação da pauta deste juízo.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82743 Nr: 257-11.2020.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON COSME DE CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Processo n° 257-11.2020.811.0109 (Código n° 82743)

Carta Precatória – 10º Vara Criminal Especializada Justiça Militar- Cuiabá.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Acusado (a): Jeferson Cosme de Carvalho Lopes.

Inquirição testemunha: Adenilson Marques da Silveira e Alenilson Ferreira 

da Silva.

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição da testemunhas Adenilson Marques da Silveira e Alenilson 

Ferreira da Silva para 1° de junho de 2020 às 14h40min.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intime-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

Marcelândia, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-38.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Processo n° 1000014-21.2018.8.11.0109 Polo ativo: REQUERENTE: 

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP Polo 

Passivo: REQUERIDO: ROLETES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA – ME DECISÃO Vistos. 1. Recebo a inicial. 2. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. 3. Trata-se de ação declaratória de nulidade de reserva de 

margem c/c pedido de dano moral proposta por ANTÔNIO CARDOSO DE 

SÁ em face de BANCO CETELEM S/A em que requer, antecipadamente, 

que a promovida cancele a reserva de margem consignável (RPC) e 

empréstimo sobre a RMC da parte autora, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Para tanto, alega que é pessoa idosa, recebe benefício 

previdenciário e nesta condição, já teve que se socorrer de empréstimo 

consignado. Aduz que teve de forma ilegal parte de sua margem 

reservada, e por existir esta reserva, não poderia efetuar empréstimo 

consignado em outra instituição financeira. Narra que a reserva de 

margem consignável foi fixada para, em tese, garantir o pagamento de um 

cartão de crédito, de n° 97-81832970/16, inclusão em 04/2016, no valor de 

R$ 1.144,00, com limite reservado de R$ 43,56 (quarenta e três reais 

mensais). Relata que o envio do referido cartão foi feito de forma 

automática, e que nunca solicitou nenhum cartão da requerida. Narra, 

ainda, que nunca recebeu o referido cartão para uso. Relata, também, que 

não solicitou o empréstimo o qual vem sendo descontado em sua folha – 

contrato de n° 0123378983817. Juntou os documentos a inicial. Vieram os 

autos conclusos. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje 

prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de 

tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito 

da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os 

pressupostos acima citados. A parte autora comprovou que possui um 

empréstimo em seu nome (Contrato n°0123378983817, no valor de 

R$11.331,62 (onze mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois 

centavos), valor esse dividido em 72 (setenta e duas parcelas) no valor 

de R$ 260,81 (duzentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) cada, 

além de um cartão de crédito com contrato de n° 97-818312970-16, com 

limite de R$ 1.144,00, com Reserva de Margem Consignável no montante 

de R$ 43,56 (quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), id n° 

29657236. Assim, verifica-se que estão demonstrados que os 

descontados estão sendo realizados no benefício previdenciário da parte 

autora, estando demonstrado o “fumus boni iuris”, permitindo concluir, 

neste juízo preliminar, que os argumentos trazidos pela parte autora 

possam ser verídicos. Os danos que podem decorrer do desconto 

indevido também são evidentes e de difícil ou impossível reparação, 

dispensando maiores comentários, já que a parte autora é idosa e recebe 

benefício previdenciário de um salário mínimo. Por derradeiro, não há que 

se falar em irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada 

(ao final da demanda) a pertinência da cobrança realizada pela reclamada, 

a inclusão poderá ser refeita às custas do reclamante e sem qualquer 

ônus à empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente 

que se aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não. Nestes 

termos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que a Requerida 

SUSPENDA a Reserva de Margem Consignável relacionado ao cartão de 

crédito com contrato de n° 97-818312970-16, com limite de R$ 1.144,00, 

com Reserva de Margem Consignável no montante de R$ 43,56 (quarenta 

e três reais e cinquenta e seis centavos), bem como se abstenha de 

incluir novamente, além de se abster de realizar a cobrança por qualquer 

outro meio, até encerramento do respectivo processo. Estabeleço a pena 

diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento 

da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil). Intime-se a 

requerida da liminar, ora deferida. 4. No tocante a inversão do ônus da 

prova passo a decidir. Este beneplácito processual ao consumidor não é 

concedido de forma automática, apenas pela constatação da existência de 

uma relação de consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. ”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte promovente comprovar a contratação de um serviço que 

alega não ter contratado. Assim, a parte Requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais motivos, em detrimento da hipossuficiência 

da parte autora, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

para trazer aos autos os contratos mencionados na inicial. Há de se 

esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer indícios 

de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não 

se confunde com a procedência automática dos pedidos formulados pelo 

autor. 5. Tendo em vista o desinteresse da parte autora em conciliar, deixo 

de determinar a designação da solenidade. 6. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. 7. Havendo na 

contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

350 do NCPC). 8. Diligências necessárias. Marcelândia, 20 de março de 

2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000091-59.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

D A A T SANTOS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (IMPETRADO)

RAPHAELLA ESPÍNDOLA BENÍCIO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

RAPHAELLA ESPÍNDOLA BENÍCIO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000091-59.2020.8.11.0109 

Requerente: D A A T SANTOS EIRELI Requerente: MUNICIPIO DE 

MARCELANDIA e outros 1. Recebo a inicial. 2. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por D.A.A.T Santos Eirelli - 

ME em face da Presidente da Comissão Permamente de Licitação da 

Prefeitura de Marcelândia –Mato Grosso, Raphaella Espíndola Benício, 

onde pugna, em sede de antecipação de tutela, que seja afastado ato 

ilegal e abusivo da autoridade coatora que, após declarada a impetrante 

habilitada, efetua abertura dos envelopes de preço, e assim que 
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observa-se que essa apresentou a menor proposta o que a consagraria 

vencedora, a inabilita por questionamento tardio de outra licitante, que não 

obteve êxito por ter apresentado proposta superior aquela, por 

infringência legal ao artigo 43, §5° da Lei n° 8666/93. Aduz que participou 

de certame licitatório com a Prefeitura Municipal de Marcelândia, o qual 

objetiva a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA 

BOIADEIRA TRECHO I (NORDESTE E SUDESTE) E TRECHO II (NORDESTE) 

RUA CALDATO E ROTATÓRIA DE ACESSO A MT 320 NO STEOR 

INDUSTRIAL E DIVERSAS RUAS DA VILA IZABEL NO MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA/MT”. Aduz que no dia, hora e local designados no referido 

edital, submeteu a Comissão Permanente de Licitação os documentos 

exigidos para a análise, conforme descrito no edital, em cumprimento ao 

item Habilitação. Relata que após a análise dos documentos, a impetrada 

decidiu pela habilitação da empresa impetrante, por ter cumprido as 

exigências do referido edital. Narra que cumprida esta fase, passou-se 

para a fase de abertura dos envelopes apresentados pelas empresas 

participantes do certame, e verificou-se que a Impetrante apresentou o 

Menor Preço para a prestação do serviço licitado, sagrando-se, portanto, 

vencedora do certame. Relata que aberto o prazo recursal, a empresa BR 

PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI protocolou recurso pedindo 

a sua inabilitação, sob a alegação de que não teria atendidos os itens 

“11.4.1 e 11.5.4” do edital. Aduz que, ao analisar o referido recurso 

interposto, seguindo parecer jurídico apresentado pelo Assessor Jurídico 

Andrei Cézar Dominguez, a autoridade Coatora entendeu estar cumpridos 

os requisitos do item 11.5.4, todavia, entendeu que não foram atendidos o 

item 11.4.1 “Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, 

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto da licitação;”. Relata que cumpriu o 

referido requisito, vez que é uma empresa de prestação de serviços que 

não realiza venda de materiais, e por tal motivo, lhe é facultado o direito de 

optar pela isenção da inscrição estadual. Aduz que apresentou 

declaração o qual indica que é não optante pela inscrição estadual, bem 

como aduz que não é possível a inabilitação após abertura da proposta de 

preços, a teor do que dispõe o artigo 43, §5° da Lei n°8.666/93. Juntou 

documentos à inicial. DECIDO. É certo que o mandado de segurança é 

instrumento processual que se destina a tutela preventiva ou restauradora 

de direito líquido e certo que não é amparado por “habeas corpus” ou 

“habeas data”, na esteira do que prescreve o artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal. Com efeito, direito líquido e certo consiste em 

condição para impetração do mandado de segurança, ou seja, requisito de 

admissibilidade da ação, assim como corresponde à aferição de mérito da 

demanda posteriormente às informações da autoridade coatora. Significa 

que é fundamental o mandado de segurança conter de plano todo o 

arsenal de convencimento apto para conduzir à conclusão da existência 

inequívoca do fato questionado, vale dizer, sem exigir produção de provas 

do evento em debate. Consigna-se que cabe a impetrante demonstrar a 

existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei 

nº 12.016/09, bem como concorrer os requisitos legais insertos no art. 7º 

da referida lei, quais sejam, a relevância do fundamento invocado e o risco 

do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida 

apenas ao final da demanda. No caso vertente, cinge-se a demanda em 

avaliar suposta ilegalidade cometida pela Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Marcelândia, Mato 

Grosso, ao inabilitar a impetrante D.A.A. T Santos Eirelli – ME, por não ter 

cumprido o quesito 11.4.1 do Edital “Prova de inscrição no cadastro de 

contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação”, mesmo 

após a preclusão da 1° fase do Certame Licitatório, e após ter o impetrante 

sido vencedor do certame, na modalidade Menor Preço. Inicialmente, 

convém ressaltar que da abertura do edital de licitação à adjudicação do 

objeto da licitação de contratação dos serviços, o certame reger-se-á pela 

Lei n° 8.666/93 e divide-se nas etapas internas e externas. A fase interna 

“tem início com a abertura do procedimento, caracterização da 

necessidade de contratar, definição precisa do objeto a ser contratado, 

reserva de recursos orçamentários, dentre outros. A Lei n. 8.666/93 

prescreve, por exemplo, a necessidade, nas contratações de obras e 

serviços, de “projeto básico aprovado pela autoridade competente”, a 

existência de “orçamento detalhado” em planilhas, a “previsão de recursos 

orçamentários” e, quando o caso, a contemplação no “plano plurianual” 

(art. 7o, I, II, III, e § 2o, IV). A fase externa da licitação compreende: o edital 

(ou convite), que pode ser antecedido pela audiência pública; a 

habilitação; a classificação; o julgamento; a adjudicação e a homologação. 

Tem início, em regra, com a divulgação do ato convocatório (edital ou 

carta-convite, própria da modalidade convite). Excepcionalmente, a fase 

externa começa com audiência pública, antecedente da divulgação do 

edital, e reservada para as hipóteses que contemplam contratação futura 

cem vezes superior ao limite imposto para a concorrência de obras e 

serviços de engenharia. A audiência pública (que ocorre nas 

concorrências apenas) destina-se a tornar pública a contratação 

desejada e deve ser realizada quinze dias antes da publicação do edital. 

Este constitui a “lei interna da concorrência e da tomada de preços”, 

conforme feliz definição do Prof. Hely Lopes Meirelles, mas é também 

exigível para o leilão e o concurso.”[1] Nesta decisão, iremos falar a 

respeito das fases externas do procedimento licitatório, concernentes na 

habilitação, classificação e julgamento. Na fase da habilitação, que está 

prevista no artigo 43, inciso I e II da Lei n° 8.666/93, é verificado se o 

licitante atende aos requisitos impostos pela lei, os quais demonstram a 

sua capacidade para satisfazer o objeto licitado. Art. 43 da Lei n° 

11.343/06. A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: I - abertura dos envelopes contendo a 

documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação; II 

- devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, 

contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso 

ou após sua denegação; Os artigos 27 a 32 discriminam a documentação 

a ser exigida, em rol taxativo. Vale ressaltar que a habilitação é um ato 

vinculado, em que não cabe qualquer juízo de conveniência. Portanto, 

atendidas as condições da lei, deverá ser habilitado o licitante. O licitante 

inabilitado não poderá, portanto, participar das fases subsequentes do 

certame, conforme dispõe do artigo 41, §4° da Lei n° 8.666/93. Art. 41 da 

Lei n° 8.666/93. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. § 4o A 

inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes. Na fase de classificação, [2]“ao contrário do que 

ocorre na fase antecedente — da habilitação —, na classificação devem 

as propostas receber análise quanto ao seu conteúdo. Naquela fase, 

basta a análise sob o aspecto formal (se atendidos ou não os requisitos 

objetivos); nesta, a análise tocará o conteúdo das propostas visando 

saber se são, de fato, factíveis e se atendem ao edital, sob pena de 

desclassificação. A desclassificação corresponde a ato administrativo 

vinculado pelo qual a comissão exclui proposta apresentada por licitante 

habilitado, seja em razão de sua desconformidade com os requisitos do 

edital, seja em razão de sua inviabilidade. (...). A habilitação restringe-se 

ao proponente; a classificação atinge a proposta”. Já na fase de 

julgamento, que é realizada após a classificação das propostas, é feita a 

confrontação daquelas que foram selecionadas. [3]“O julgamento será 

uno, sempre de acordo com os critérios de avaliação descritos no edital; 

havendo empate, aplica-se o critério da preferência, como estudado 

anteriormente (...) As propostas inexequíveis devem ser afastadas. Nesta 

fase há o julgamento das propostas técnicas e das propostas comerciais, 

conforme defina o tipo de licitação. O julgamento deve ser objetivo e seguir 

o tipo de licitação adotado”. Essa é a redação do artigo 43 da Lei n° 

8.666/93. “Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância 

dos seguintes procedimentos. III – abertura dos envelopes contendo as 

propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo 

sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou 

após o julgamento dos recursos interpostos; IV – verificação da 

conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o 

caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 

competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de 

preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de 

julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas 

desconformes ou incompatíveis; V – julgamento e classificação das 

propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;” 

Pois bem. Feitas tais premissas, vamos passar a análise do caso posto 

nos autos. De acordo com a Lei de Licitações, mais precisamente no artigo 

43, §5°, “ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e 

II) e abertas as propostas (inciso III) não cabe desclassificá-los por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou 

só conhecidos após o julgamento. ”. Observa-se, portanto, a existência de 

restrições legais ao reexame da decisão tomada na fase de habilitação em 

fases posteriores do certame, o qual somente ocorrerá caso exista fato 

superveniente ou só conhecido após o julgamento. Dessa forma, a Lei de 

Licitações buscou restringir a retomada de discussões referentes a uma 
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determinada fase em outra subsequentes. Contudo, o STF entendeu ao 

julgar o Segundo Ag. Reg. No Recurso Ord. Em Mandado de Segurança n° 

32.055, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que na verdade, se trata 

de uma autonomia relativa essa existente entre as fases do procedimento 

licitatório. Desta forma, o artigo 43, §5° da Lei de Licitações deve ser 

analisado em harmonia com o artigo 49 do mesmo diploma legal. Assim, a 

Administração pode invalidar outra fase, mesmo que já preclusa, em caso 

de ilegalidade. Diante disso, comprovado que um determinado licitante não 

preenchia os requisitos para a habilitação, e que o defeito fora ignorado 

pela Comissão, a Administração tem o dever de reabrir a questão, 

anulando a sua decisão anterior. O art. 43, § 5º, da Lei 8.666/93 

estabelece, como regra, a impossibilidade de desclassificação de 

candidato em momento posterior à abertura das propostas, por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 

só conhecidos após o julgamento. Assim, ultrapassada a fase de 

habilitação, não é mais permitido aos licitantes questionar o cumprimento 

dos requisitos da habilitação. Ocorre, no entanto, que o referido 

dispositivo deve ser lido de forma harmoniosa com o art. 49 do mesmo 

diploma legal, o qual autoriza a autoridade competente a anular processo 

licitatório eivado de vício de legalidade, por ofício ou provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Tal 

dispositivo estabelece hipótese de exercício do poder de autotutela da 

Administração Pública, a qual tem o dever de rever seus próprios atos 

contrários às normas legais, porque deles não se originam direitos, nos 

termos em que consagrado o entendimento desta Corte no teor das 

Súmulas 346 e 473 deste Tribunal. Ao discorrer sobre o princípio da 

autotutela, José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito 

Administrativo. 30 ed. Rev., atualizado e ampliado. São Paulo: Atlas, 2016) 

leciona ser dever da Administração Pública, o deparar-se com equívocos 

cometidos no exercício de sua atividade, revê-los para restaurar a 

situação de legalidade, conforme se verifica do seguinte trecho de sua 

doutrina: “A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua 

atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas 

tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode 

ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. Não se 

trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não 

se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e 

desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é 

que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela 

é um dos mais importantes corolários”. (p. 35). Em outra passagem, o 

ilustre professor assim discorre ao tratar da possibilidade de anulação de 

processo licitatório: “A anulação da licitação é decretada quando existe no 

procedimento vício de legalidade. Há vício quando inobservado algum dos 

princípios ou alguma das normas pertinentes à licitação; ou quando se 

escolhe proposta desclassificável; ou não se concede direito de defesa 

aos participantes etc. Enfim, tudo quanto se configurar como vício de 

legalidade provoca a anulação do procedimento. (...) É de tal gravidade o 

procedimento viciado que sua anulação induz à do próprio contrato, o que 

significa dizer que, mesmo que já celebrado o contrato, fica este 

comprometido pela invalidação do procedimento licitatório (art. 49, § 2º) ”. 

(p. 311/312). Assim, embora o art. 43, § 5º, proíba a rediscussão dos 

requisitos de habilitação após a fase de abertura das propostas, tem-se 

que o referido dispositivo volta-se às partes e à Comissão Especial de 

licitação, com vistas a evitar que a Administração, encontrando-se em 

etapa superveniente, retorne indefinidamente à etapa ultrapassada, cujos 

recursos já foram apresentados, para desqualificar determinado licitante. 

Assim, após o escoamento do prazo para recurso das decisões sobre a 

habilitação ou inabilitação de licitante (art. 109, I), não se admite o 

questionamento do exame anteriormente procedido sobre a habilitação dos 

concorrentes no processo licitatório. Tal proibição não impede, no entanto, 

à Administração de rever seus próprios atos, a qualquer tempo, quando 

eivados de vícios que os tornem ilegais. De fato, não se pode conferir 

interpretação ao art. 43, § 5º, da Lei 8.666/93 que obrigue a Administração 

a contratar com empresa que não tenha cumprido os requisitos da 

habilitação, apenas por ter havido erro da Comissão Especial de Licitação. 

Não é admissível entender-se pela preclusão do poder dever de a 

Administração rever seus atos, em hipótese e prazo que não se 

coadunam com a legislação regente sobre a matéria (art. 54 da Lei 

9.784/99). Confira-se, a propósito, doutrina de Marçal Justen Filho que, ao 

tratar do art. 43, § 5º, da Lei 8.666/93, esclarece que o dispositivo não 

gera limite ao poder de autotutela da própria Administração Pública: “O § 5º 

deve ser interpretado à luz do art. 49. A qualquer tempo, a Administração 

deve invalidar a licitação em caso de ilegalidade. Logo, se houve nulidade 

na decisão de habilitação, o vício pode ser conhecido a qualquer tempo. 

Comprovando que um determinado licitante não preenchia os requisitos 

para a habilitação e que o defeito fora ignorado pela Comissão, a 

Administração tem o dever de reabrir a questão, anulando sua decisão 

anterior. O § 5º não significa que a decisão pela habilitação produza o 

suprimento de vício de nulidade. Determina, tão somente, que os aludidos 

requisitos não mais serão objeto de questionamento, na fase de 

julgamento das propostas. Veda a eliminação da proposta sob fundamento 

de ausência de idoneidade do licitante para contratar com a 

Administração. Não exclui a possibilidade de revisão do ato administrativo 

anterior. Porém, para isso, a Administração deverá demonstrar, de modo 

fundamentado e justificado, o vício de sua decisão anterior. (...) É evidente 

que a Administração tem competência para rever os próprios atos e, se 

eivados de defeitos, produzir o seu desfazimento. A decisão proferida 

depois do exame da habilitação configura-se como um ato administrativo 

sujeito exatamente a esse regime. Logo, a descoberta de que o julgamento 

da habilitação foi incorreto impõe à Administração o dever-poder de rever 

a sua decisão. O licitante indevidamente proclamado como habilitado não 

recebe um salvo-conduto para o futuro. Revelada a existência de um 

defeito anterior ou identificado um problema posterior ao julgamento, cabe 

promover a inabilitação do licitante. O que o § 5º do art. 45 (sic) veda é a 

utilização dos critérios de habilitação para ‘desclassificar’ o licitante. Ou 

seja, é vedado adotar como critério de julgamento da proposta qualquer 

requisito ou exigência pertinente á fase de habilitação. (...)”. (JUSTEN 

FILHO, Marçal. Comentários á lei de licitações e contratos administrativos. 

16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, 

p. 798-800.). (RMS 32055 AgR-terceiro, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 

Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 

DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019). Assim, perfeitamente possível a 

Administração Pública proceder a reanálise de fase já ultrapassada, 

quando averiguar a existência de ilegalidade na exigência de prova da 

isenção de inscrição, pela empresa impetrante. Superada tal premissa, 

nos resta analisar a necessidade de comprovação pela empresa de: (i) 

apresentação de comprovação da inscrição estadual, quando já 

apresentada a comprovação de inscrição municipal (ii) necessidade de 

comprovação da sua isenção para o cadastro de contribuinte estadual. No 

caso dos autos, verifica-se que o Edital de Licitação na Modalidade 

Tomada de Preços n° 002/2020, em seu item 11.4.1 exigia a apresentação 

de “11.4.1. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, 

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto da licitação;”. A impetrante afirmou nos 

autos que, por ser uma empresa de prestação de serviços, e que, 

portanto, não realiza a venda de materiais, lhe é facultado o direito de 

optar pela isenção da inscrição estadual. Ainda, afirmou que ele poderia 

apresentar ou a prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, 

ou municipal, podendo realizar a escolha de qual apresentar. Estabelece o 

artigo 29, II, da Lei de Licitações: “Art. 29. A documentação relativa à 

regularidade fiscal, conforme o caso consistirá em: (...) II - prova de 

inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual. ”. Inicialmente, a alegada 

discricionariedade do inc. II, do artigo 29 da Lei n° 8.666/93, em virtude da 

conjunção ‘ou’ constante de sua redação, o qual, segundo o impetrante, 

possibilita que o sujeito escolha entre o cadastro municipal e o estadual, 

não tem cabimento. Segundo Leciona Marçal Justen Filho, em ‘Comentários 

à Lei de Licitações e Contratos Administrativos’, 13ª edição, páginas. 

401402/2: “O dispositivo deve ser interpretado no sentido de que a 

natureza da atividade a ser desenvolvida no curso da contratação 

determinará a inscrição cadastral. Assim, por exemplo, suponha-se 

contrato de prestação de serviços sujeito ao ISS. Não é possível 

apresentar prova de inscrição no cadastro estadual, eis que a atividade a 

ser desenvolvida acarretará a incidência de ISS (tributo de competência 

municipal). Será possível deixar de apresentar comprovante de inscrição 

no cadastro estadual em caso de prova da ausência de sua existência. Se 

a atividade objeto da contratação caracterizar incidência de tributo 

municipal, será desnecessária e imprestável a comprovação de inscrição 

no cadastro estadual. Ou seja, a parte inicial do inc. II deve ser 

interpretada em consonância com a parte final (‘pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual’). Torna-se claro o motivo 

da utilização da conjunção referida (‘ou’). Não se trata de remeter à 

escolha do licitante, mas de adequar a exigência à natureza da atividade 
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desenvolvida e à competência tributária estadual ou municipal’. Logo, 

inviável a alegação de que poderia escolher qual comprovação de 

inscrição apresentar, estadual ou municipal. Já quanto a alegada isenção 

para inscrição no cadastro estadual, no caso dos autos, verifica-se que a 

atividade desenvolvida pela empresa imperante é de “obras de 

urbanização – ruas, praças e calçadas, obras de terraplanagem, 

transportes rodoviários de cargas municipal, aluguel de máquinas e 

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e locação 

de carro sem condutor”. As atividades prestadas pela impetrante 

encontram-se no rol das atividades que devem contribuir com o ISSQN, 

conforme legislação tributária municipal de Várzea Grande/MT, local onde 

a empresa possui domicílio fiscal/tributário (Artigo 70, da lei n° 1.178/91). 

Logo, gera a obrigatoriedade de inscrição em cadastro municipal de 

contribuintes. Também é possível verificar que a atividade não está no rol 

de atividades que devem recolher o ICMS, conforme n° 7.098 de 30 de 

Dezembro de 1998. Além do mais, conforme Portaria de n° 05/2014, que 

dispõe sobre o Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato 

Grosso, a empresa impetrante também se encontra no rol das atividades 

que devem realizar a inscrição no CCE/MT. Logo, possivelmente é isenta 

de inscrição tributária estadual. Contudo, é uma possibilidade de ser a 

empresa impetrante isenta, e não uma certeza. Verifica-se que o artigo 70, 

§1°, item 7.02 do Código Tributário de Várzea Grande/MT, em sua parte 

final, já traz uma exceção em que as empresas prestadoras de serviços 

precisam recolher o ICMS “(exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS)”. Não ficou provado, de forma eficaz, 

que a impetrante se enquadra em todos os requisitos necessários para 

isenção da inscrição estadual, de forma que, a prova de isenção por 

órgão estadual, quando do requerimento de habilitação, supriria a 

ausência da certidão, conforme requisito do item 11.4.1 do respectivo 

edital. Vale ressaltar que a declaração de próprio punho de isenção 

apresentada pela impetrante (id n° 29915401) somente poderá ser aceita 

se comprova a impossibilidade de emissão do referido Documento pela 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, o que também não 

ficou demonstrado nos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos 

legais para concessão do pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O. 3. 

Intimem-se. 4. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos a fim de, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem informações (art. 7, I, da Lei nº 12.016/09). 5. 

Cientifique-se a Procuradoria Geral do Município, por meio de seu 

procurador ou assessor jurídico, sobre os termos do presente mandamus, 

a teor do artigo 7º, II, da Lei n. 12.016/09. 6. Abra-se vista ao Ministério 

Público, para parecer em 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/09). 7. 

Por fim, voltem conclusos. 8. Cumpra-se. Marcelândia, 20 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal [1] 

ELIAS ROSA, Márcio Fernando. Sinopses Jurídicas. Direito Administrativo 

Parte II. 3° Edição. Editora Saraiva, 2011, p. 43 e 44. [2] ELIAS ROSA, 

Márcio Fernando. Sinopses Jurídicas. Direito Administrativo Parte II. 3° 

Edição. Editora Saraiva 2011, p. 45-v. [3] ELIAS ROSA, Márcio Fernando. 

Sinopses Jurídicas. Direito Administrativo Parte II. 3° Edição. Editora 

Saraiva 2011, p. 46 e 46-v.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-86.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO OAB - MT0018812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010103-86.2015.8.11.0109 REQUERENTE: LUCILENE DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos. 1. Antes de analisar os demais pedidos da parte autora, 

lançados ao id n° 5703120, intime-a para que apresente o cálculo da dívida 

atualizado, em 05 (cinco) dias. 2. Após, determino a imediata conclusão 

dos autos. 3. Diligências necessárias. Marcelândia , 31 de dezembro de 

2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-37.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA TRASPADINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010061-37.2015.8.11.0109 REQUERENTE: OLIMPIO ALVES DE SOUZA e 

outros REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 

MARCELANDIA-MT Vistos. 1. Intime-se a parte autora para que, em 05 

(cinco) dias, apresente o cálculo atualizado da dívida cobrada nos autos. 

2. Após, conclusos para análise do pedido ao id n° 5702589. 3. No mais, 

proceda-se a correta identificação do polo passivo na presente ação. 4. 

Diligências necessárias. Marcelândia , 31 de dezembro de 2019 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000011-66.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE ZIELINSKI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL OAB - PR49101 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000011-66.2018.8.11.0109. REQUERENTE: MADEMARCOS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: JUCILENE ZIELINSKI - 

EPP Vistos, etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º 

e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. PRELIMINAR 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Rejeito a preliminar de incompetência 

territorial, com fundamento de que ação deve ser proposta no local onde a 

obrigação deve ser satisfeita, conforme disposto na cártula objeto da 

presente ação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. 

COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

QUESTIONADA EM EMBARGOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL 

AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de inovação 

recursal arguida em contrarrazões ao recurso, se a incompetência do foro 

foi suscitada nos embargos à monitória e decidida na r. sentença. 2. 

Aplica-se a regra ordinária que estabelece que a ação de cobrança de 

cheque prescrito deve ser ajuizada no lugar onde a obrigação deve ser 

satisfeita (art. 53, III, d, do CPC), considerado aquele designado junto ao 

nome do sacado, nos termos do art. 2º, I, da Lei nº 7.357/85. 3. Tendo o 

cheque indicado o SIA Trecho 3 como local do pagamento, a ação foi 

ajuizada na circunscrição judiciária competente, nos termos da Resolução 

TJDFT nº 15/2014, ao dispor que as regiões administrativas do SCIA- 

Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na 

Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Apelação conhecida e não provida. 

(TJ-DF 07079947320178070001 DF 0707994-73.2017.8.07.0001, Relator: 

FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2018, 7ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) MÉRITO Noticia a parte Reclamante que é credora da 

Reclamada na quantia original de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

consubstanciado pelo titulo anexo, que até hoje não foi pago pelo 

proprietário do cheque, ora reclamada. MÉRITO O cheque, como título de 

crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz 

relação jurídica própria e independente daquela que justificou sua 

emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem 

como o advento da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer 

vício, tornam o título líquido e certo. A ação de cobrança está fundada em 

cheque que perdeu a natureza executiva e passou à condição de dívida 
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líquida, constante de instrumento particular. Nas ações de cobrança 

baseadas em cheque prescrito não se faz obrigatória a descrição da 

causa debendi, pois o ônus de afastar a veracidade que emana dos 

títulos, ainda que prescrita a ação cambial, é do suposto devedor. A 

cobrança de cheque prescrito, prescinde da causa de sua emissão, 

porque, mesmo prescrito, o cheque continua com as características de 

literalidade, autonomia e certeza. Nesse sentido: “Ementa: COBRANÇA. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTIVA E DE 

POCUPLETAMENTO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE 

COBRANÇA, NÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA CAUSA 

SUBJACENTE. 1. Na hipótese dos autos, já estão prescritas as ações de 

execução e de enriquecimento sem causa, ambas cambiárias. Contudo, 

segundo entendimento jurisprudencial majoritário, subsiste a ação de 

cobrança de cheque sem necessidade de descrição da causa debendi, ou 

seja, do negócio jurídico que ensejou a emissão do título. 2. Segundo 

ressalva constante da ementa do Recurso Inominado de nº 71002012789, 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação 

fundada em cheque prescrito prescinde da prova da “causa debendi” que 

originou o título. 3. Nesse sentido, também se manifesta o Superior Tribunal 

de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. 

DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO. INICIAL. 

DESCRIÇÃO DE CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. I. A jurisprudência 

do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação do crédito 

vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu, cuja prescrição 

tornou impeditiva a sua cobrança pela via executiva. II. Para a propositura 

de ações que tais é despicienda a descrição da causa da dívida. III. 

Recurso especial conhecido em parte e provido" (REsp n. 1.018.177/RS, 

Quarta Turma, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12.5.2008).” 

4. Assim, ainda que prescritas as ações executiva e de locupletamento 

indevido, possível a cobrança com base no título que, embora despido das 

características cambiárias, subsiste como indício de prova do débito, 

sendo desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente. 

RECURSO PROVIDO.” (TJRS – 1ª T – RI nº 71002752848 – Rel. juiz 

Leandro Raul Klippel – j. 30/09/2011) Ademais aduz a reclamada que o 

cheque fora sustado perdendo sua exigibilidade, liquidez e certeza, 

contudo tal entendimento não prospera, pois a sustação do cheque, por si 

só, não lhe retira a certeza e a exigibilidade do título, in verbis: Execução. 

Cheque sustado. Autonomia. Abstração. 1 – O cheque, título de crédito 

não causal, goza dos atributos da autonomia e da abstração, e não se 

vincula à relação jurídica que lhe deu origem. 2 – A sustação do cheque, 

por si só, não lhe retira a certeza e a exigibilidade do título. 3 – Apelação 

provida. (TJ-DF - APC: 20140111384419, Relator: JAIR SOARES, Data de 

Julgamento: 28/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 10/11/2015 . Pág.: 316). Assim, tendo a Reclamante juntado aos 

autos o cheque pretendido, impõe-se reconhecer a procedência da 

pretensão de cobrança. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o Requerido a pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), acrescido de juros 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC), a partir do vencimento do título. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos moldes 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. 

Marcelândia/MT, 21 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-67.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISSON HUGO DE LIMA SEMIM (EXECUTADO)

GEISSON HUGO DE LIMA SEMIM & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SPEEDMAX NETWORKS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé, que procedo ao advogado para para atualização do 

débito, inclusive, informando se já houve o cumprimento do acordo por 

parte da requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010096-31.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON ROBERTO GARCIA BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE GODOY DENDENA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé, que procedo a intimação do advogado para tomar 

ciência do teor da certidão do Oficial de Justiça e impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-06.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO JOAO NALIN (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que procedo a intimação do advogado para tomar 

conhecimento da Certidão do Oficial de Justiça de ID 30459857 e para 

impulsionar o processo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-05.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE LIMA 93631375115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação do advogado para informar 

nos autos se há interesse na representação processual da parte autora 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-64.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA BETH INVITTI OAB - MT24057/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação da advogado para 

atualização do débito e para manifestar no que entender de direito. Prazo: 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para tomar ciência do 

recurso inominado e requerer o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000075-76.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR AL MAJIDA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - PR59703 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação da advogada para tomar 

conhecimento da certidão do oficial de justiça, informar se houve 

pagamento e dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-32.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU MARCOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS TAYNAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MARCELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA 

Rua dos Três Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PROCESSO n. 1000690-32.2019.8.11.0109 Valor da causa: R$ 2.500,36 

POLO ATIVO: Nome: ELIZEU MARCOS TEIXEIRA Endereço: DOMINGOS 

MARTINIS, 1759, VILA IZABEL, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 

POLO PASSIVO: Nome: ELVIS TAYNAN Endereço: Rua Primavera do 

Leste, 1949, Vila Isabel, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 ESPÉCIE: 

[Nota Promissória]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

SENTENÇA: Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da 

parte reclamada e pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial 

e, por consequência, pela CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar à 

parte autora a importância R$ 2.500,36 (dois mil e quinhentos reais e trinta 

e seis centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora (simples) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data da 

distribuição do feito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. MARCELÂNDIA, 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-22.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DILIANE REGINA CERON E SILVA (REQUERENTE)

SEVERINO FREIRE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYMA KAROLINE DEGE OAB - MT26835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000335-22.2019.8.11.0109. REQUERENTE: SEVERINO FREIRE DA SILVA 

JUNIOR, DILIANE REGINA CERON E SILVA REQUERIDO: AVIANCA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 

90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 26 de fevereiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Comarca de Matupá

Portaria

PORTARIA N. 13/2020-CNPar

 Doutor Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

em Substituição Legal da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando a Portaria-Conjunta n. 249, de 19 de março de 2020, que 

dispõe sobre o endereço virtual dos magistrados do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, para atendimento dos casos urgentes, no período 

de 20 de março a 20 de abril de 2020.

 Considerando a disponibilidade do endereço virtual, para utilização de 

videoconferência, destinados exclusivamente para atendimento dos casos 

urgentes pelos magistrados do Poder Judiciário do Estado do Mato 

Grosso, em regime obrigatório de teletrabalho aos advogados, promotores 

de justiça, procuradores da justiça, defensores públicos, procuradores da 

união, do Estado e dos Municípios, no período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, em observância ao art. 14, da Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de 

março de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - O Atendimento virtual pelo magistrado será realizado durante o 

horário de expediente forense, para casos urgentes, mediante prévio 

agendamento, pelos Assessores de Gabinete Jéssica Abreu dos Santos 

Anschau, telefone (66) 9.9678-9274 e Andressa Luana Menezes Costa, 

telefone (66) 9.9712-3036.

 Parágrafo único - A lotação do magistrado poderá ser consultada por 

meio do seguinte enderenço: http://www.tjmt.jus.br/lotacionograma.

Art. 2º - O Atendimento pelos gestores das unidades judiciarias e 

administrativas serão realizados por meio dos respectivos enderenço 

eletrônico e-mail matupa.unica@tjmt.jus.br, ou pelo telefone com os 

Gestora Judiciára Iaçana Kelly dos Reis Enz (66) 9.9995-4248, a servidora 

Regina Matos Davi (66) 9.9681-9824 e o Gestor Geral Dorisval Santana de 

Moura (66) 9.9908-8705.
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 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 20 de março de 2020.

 Art. 4º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Presidência do 

Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral de Justiça, Ministério Público, à 

Ordem dos Advogados do Brasil - 14ª Subseção de Peixoto de Azevedo, 

Defensores Públicos, Procuradores da união, do Estado e dos Municípios.

 Matupá, de 19 de março de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

PORTARIA N. 16/2020-CNPar

 O Doutor EVANDRO JUAREZ RODRIGUES, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum em Substituição Legal da Comarca de Matupá, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a epidemia decorrente do COVID-19-Novo Coronavírus, e 

as disposições estabelecidas na Portaria Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

 CONSIDERANDO a Portaria Conjunta 249/2020 de 18 de março de 2020 

que determinou em seu artigo 2°, §1° que fosse elaborado Plano de 

Trabalho;

RESOLVE:

1. DA DISTRIBUIÇÃO

 A partir de 23/03/2020 (segunda-feira) toda distribuição ocorrerá 

exclusivamente pelo Sistema PJE cível e criminal. A servidora Jéssica 

Schauani Lopes trabalhará via home office, de segunda a sexta (das 13h 

às 19h), e estará disponível dentro deste período para atendimento via 

telefone (66) 9.9695-9977.

Os protocolos e ofícios advindos da Cadeia Pública e Delegacia de Polícia 

devem, também, ser realizados através dos sistemas SEEU e PJE, 

respectivamente. Em caso de impossibilidade, devem ser encaminhados 

para o e-mail HYPERLINK "mailto:matupa.unica@tjmt.jus.br" 

matupa.unica@tjmt.jus.br.

2. DA SECRETARIA

 Em obediência aos artigos 2° e 5° da Portaria-Conjunta 249/TJMT de 

18/03/2020, os servidores da Secretaria atuarão em teletrabalho 

movimentando os Sistemas PJE, SEEU, SISCONDJ, Apolo Eletrônico, BNP e 

Malote Digital da seguinte forma:

 Expedição de Ofícios, Certidões e Cartas de Intimação (com posterior 

encaminhamento dos documentos após o término do prazo previsto na 

Portaria-Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020);

Expedição de Alvarás Eletrônicos pelo Sistema SisconDJ;

Expedição de Alvará de Soltura e Mandados de Prisão pelo Sistema BNMP;

Expedição de Guia de Acolhimento Institucional e outras medidas urgentes 

relacionadas à Infância e Juventude;

Os servidores da Secretaria que atuarão em teletrabalho são: Gestora 

Iaçana Kelly dos Reis Enz, Telefone (66) 9.9995-4248; Gestora Regina 

Matos Davi, Telefone (66) 9.9681-9824; servidora Marcia Marçal de 

Mendonça Monteiro, telefone (66) 9.9976-2691; servidora Paula Andressa 

Garcia, telefone (66) 9.9900-6222; servidora Aline Francielle Baptista da 

Silva, telefone (66) 9.9906-5755; servidora Joice de Souza Portella, 

telefone (66) 9.9637-1699. Já o servidor Leonardo de Oliveira Pires, por 

motivos pessoais, não trabalhará no teletrabalho, se comprometendo a 

cumprir o disposto no item 2.4.

O horário de trabalho dos servidores da Secretaria que atuarão em regime 

de teletrabalho é das 13h às 19h, ficando disponibilizados os telefones 

a c i m a  d e s c r i t o s  e  t a m b é m  o  e - m a i l  H Y P E R L I N K 

"mailto:matupa.unica@tjmt.jus.br" matupa.unica@tjmt.jus.br para contato 

relativo aos processos urgentes e apenas durante o horário de 

expediente.

 Os servidores que não atuarem em regime de teletrabalho, deverá 

compensar os serviços posteriormente, conforme previsto no artigo 2°, 

§2° da Portaria-Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020.

Diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica prejudicada a 

movimentação dos processos físicos. Se, porventura, houver pedido 

relacionado a cumprimento de prisão civil ou criminal nestes processos os 

advogados devem entrar em contato pelo telefone das gestoras descrito 

no item 2.2. Nestes casos, será efetuada a prévia comunicação e pedido 

de autorização ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme o disposto 

no artigo 2°, §2° da Portaria-Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 para que o 

servidor da Secretaria compareça pessoalmente ao Fórum para dar 

andamento ao processo físico.

3. DO GABINETE

 Os assessores e magistrados trabalharão durante o horário de 

expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria-Conjunta 

249/TJMT de 18/03/2020.

4. DO ATENDIMENTO

 4.1. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, membros 

do Ministério Público e Defensores Públicos, no gabinete da Vara Única da 

Comarca de Matupá-MT, será realizado por videoconferência, através da 

ferramenta tecnológica denominada Lifesize ou Skype.

4.2. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato 

prévio com as assessoras, sendo: Jéssica Abreu dos Santos Anschau, 

telefone (66) 9.9678-9274, e-mail jessica.anschau@tjmt.jus.br; Andressa 

Luana de Menezes Costa, telefone (66) 9.9712-3036, e-mail HYPERLINK 

"mailto:Andressa.costa@tjmt.jus.br" Andressa.costa@tjmt.jus.br.

4.3. São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I – O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado deverá possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

III – Possuir instalado em seu computador o sistema Lifesize, Skype, 

acesso adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2°, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V – Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI – Informar o nome de contato Lifesize ou Skype para chamamento, pelo 

Juízo, através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o 

juízo realizar o chamamento);

VII – Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

Lifesize ou Skype.

§1°. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2°. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3°. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de inicio da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4°. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado.

§5°. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à assessoria informar ao 

advogado, com antecedência e justificadamente, qualquer alteração de 

agenda.

4.4. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

4.5. Caberá ao Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar a agenda de 

videoconferência, via Lifesize ou Skype e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

4.6. Deverá a Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3°, bem 

como o resultado do agendamento.

4.7. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo juízo para 

eventual controle de conteúdo.

5. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

 Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento via 

e-mail, devendo se ater ao cumprimento de medidas urgentes, evitando a 

exposição desnecessária em ambiente público.

 No caso de cumprimento de Alvará de soltura ou Mandado de Prisão, bem 

como as Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de Justiça 

realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de distância e 

medidas sanitárias.

 6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão registrar 

diariamente os processos movimentados durante o expediente forense. 

Ao fim do prazo estabelecido na Portaria-Conjunta n. 249/TJMT de 

18/03/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato.

 Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pelo Juiz Diretor do 
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Foro desta Comarca.

 Desta Portaria deve ser dada ciência a 14° Subseção da OAB, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia 

Judiciária Civil, Cadeia Pública, Presidência e Corregedoria-Geral da 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Matupá-MT, 20 de março de 2020.

 EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

(assinado digitalmente)

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-74.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000109-74.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

MARIA EMILIA PERIN REU: BANCO SAFRA S-A D E C I S Ã O 

Considerando as manifestações públicas e notórias da advogada Emiliana 

Borges França – OAB/MT 17694/O frente a este Magistrado, inclusive com 

procedimento e investigação criminal por supostos crimes de falsidade 

ideológica, denunciação caluniosa, difamação, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidade processual nos autos em que a causídica milita 

necessária a remessa ao Juiz Substituto para análise das decisões já 

proferidas e atos processuais futuros evitando prejuízo aos clientes e 

partes envolvidas nos feitos. Declaro-me por suspeito para atuar neste 

feito, por ser vítima de acusações da referida advogada, fazendo-o com 

arrimo no art. 145, do CPC. Tendo em vista que respondo pela Comarca de 

Matupá/MT, cadastre-se o Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra – Juiz de 

Direito da Comarca de Guarantã do Norte/MT como Substituto Legal, 

devendo os autos ser encaminhados à mesma para prolação de 

despacho/decisão/sentença (art. 50, “caput”, do COJE). Cumpra-se. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29185 Nr: 1430-21.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Matupá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kade Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1430-21.2007.811.0111 (Código 29185)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Auto Posto Matupá - Ltda

 Executado: Kade Engenharia e Construção Ltda

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial opostos por AUTO POSTO 

MATUPÁ LTDA em face de KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente não foi localizada para 

regularização da pendência processual, pois o endereço fornecido é 

desconhecido, consoante AR devolvido.

Assim, a eventual mudança de endereço sem comunicar ao Juízo 

configura conduta equivalente ao abandono, cuja situação dificulta o 

andamento regular da marcha processual.

Não obstante, verifico que a embargante é assistida pela Defensoria 

Pública Estadual, sendo que a regularização processual demanda a 

diligência de agente com capacidade postulatória.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Havendo custas pendentes, certifique-se e intime-se pessoalmente a 

parte para o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

protesto e averbação no Distribuidor.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 18 de março de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60282 Nr: 313-77.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZO FELIZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A ZAGONEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 313-77.2016.811.0111 (Código 60282)

Classe – Assunto: Execução

Embargante: Elzo Felizardo

 Embargado: A Zagonel ME

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial opostos por ELZO FELIZARDO 

em face de A ZAGONEL ME, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente não foi localizada para 

regularização da pendência processual, pois o endereço fornecido é 

desconhecido, consoante AR devolvido.

Assim, a eventual mudança de endereço sem comunicar ao Juízo 

configura conduta equivalente ao abandono, cuja situação dificulta o 

andamento regular da marcha processual.

Não obstante, verifico que a embargante é assistida pela Defensoria 

Pública Estadual, sendo que a regularização processual demanda a 

diligência de agente com capacidade postulatória.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas processuais, cuja 

exigibilidade está suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 18 de março de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66628 Nr: 9531-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de BUSCA e APREENSÃO proposta pela BV FINANCEIRA S.A. 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ALEXANDRA 

BIANCHI, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a requerente noticiou a desistência da 

demanda, pugnando pela extinção do feito.

Formalizado os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no prosseguimento do feito, resta ao Juízo apenas a 

homologação de sua desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 
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resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições, via RENAJUD, caso existentes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63066 Nr: 1583-39.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, JVDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar sobre a carta precatória devolvida com diligência negativa, 

juntada à ref. 125, no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65641 Nr: 274-46.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDST, RMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a)da parte autora, para manifestar 

acerca da devolução da Carta Precatória juntada na Ref. (83), com 

diligência negativa, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67597 Nr: 1371-81.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA APARECIDA RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação do advogado da parte requerente, 

para manifestar nos autos, no prazo de 5 dias, requerendo o que entender 

necessário, em virtude do pedido de desarquivamento juntado.

Regina Matos Davi - Gestos Administrativa 3

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 1251-63.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, requereram 

a homologação do acordo entabulado.

Portanto, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Proceda-se com o levantamento de eventuais restrições nos autos.

Custas conforme o acordado entre as partes.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41981 Nr: 2042-32.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinéia Aparecida Ojeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT, 

Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos em 

cumprimento de sentença, requisite-se o pagamento do débito, sendo 

desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, quando da 

requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao juízo 

solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização dos cálculos.

No mais, quando do pagamento do RPV ou do Precatório o Tribunal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a sua última atualização 

até a data da transferência dos valores, o que afasta eventuais prejuízos 

do exequente decorrentes da desvalorização monetária.

 Assim, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43224 Nr: 1239-15.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Natal dos Santos, Erica de Almeida 

Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, requereram 

a homologação do acordo entabulado.

Portanto, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Proceda-se com o levantamento de eventuais restrições nos autos.

Custas conforme o acordado entre as partes.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 504 Nr: 114-08.1996.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli, Erasmo Luiz 

Zangeroli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilena Vieira dos Santos - 

OAB:30568, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454, Wesson Alves 

de Martins e Pinheiro - OAB:2409 MT

 Considerando a certidão de folhas 285, defiro o petitório de folhas 288.

Proceda-se com a nova avaliação do bem penhorado às folhas 29.

Após a juntada do laudo de avaliação, vista às partes para manifestação.

Proceda-se com a renumeração das folhas 285 e seguintes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 704 Nr: 150-16.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli, José Antonio 

Zangerolli, Edson Luiz Zangerolli, Erasmo Luiz Zangeroli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454

 Conheço dos embargos porquanto tempestivos.

No mérito vejo que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a 

ser sanada.

Destaca-se que a determinação de folhas 543, não é sentença de 

extinção e sim decisão de homologação de acordo, sendo inclusive 

mencionado o descumprimento do acordo entabulado entre as parte e 

analisada a petição de folhas 539-540, a qual determinou a intimação da 

parte exequente para o prosseguimento do feito.

Com estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, 

porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES.

No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, promover o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Quanto à manifestação de folhas 553, intime-se a parte executada para 

constituir novo patrono nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 6741 Nr: 1010-07.2003.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olicio Real da Silva Irmão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Latterza - 

Procurador da Fazenda Nacional - OAB:8248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Silvério Soares de Moraes - OAB:12.006/MT

 Defiro o petitório de folhas 119/120.

Tendo em vista a extinção do presente feito pelo cumprimento da 

obrigação, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Nobres/MT para realizar o cancelamento da restrição do imóvel indicado 

nos autos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 9141 Nr: 583-73.2004.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denofa do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Grandi Zaffari, Gilberto José Zaffari, 

Gilmar Viletti, Flábia Real da Silva Rondon, Tania Terezinha Londero, João 

Armindo Albernaz Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT-3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jailine Frasson - OAB:7724, 

Nevio Manfio - OAB:4390-A

 DECISÃO

Proceda-se com a inclusão do causídico Francis Ted Fernandes, indicado 

às folhas 236, na capa dos autos, devendo as futuras intimações e 

publicações serem feitas em nome deste.

Intime-se a parte exequente para promover o regular andamento ao feito, 

devendo apresentar planilha com os cálculos atualizados, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11742 Nr: 1523-04.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133

 Considerando a petição de folhas 164/165, está será analisada na 

prolação de sentença.

No mais, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13165 Nr: 1121-83.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Ribeiro & Cia Ltda, Moacir Ribeiro, Izabel 

Cristina Campos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Diante da cessão de crédito realizada entre o BANCO DO BRASIL S/A e a 

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, intime-se 

cessionário, pessoalmente, para apresentar o Termo de Cessão de 

Créditos, no prazo de 10 dias, sob pena de sua não substituição 

processual no polo ativo.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de folhas 91, bem 

como a cumpra integralmente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 19077 Nr: 1751-37.2009.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anair Pereira da Silva Pedroso, Anderson da 

Silva Pedroso, Jefferson da Silva Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariosmar Neris - 

OAB:232.751/SP, Daniel Nunes Romero - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifico que a parte exequente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para manifestar-se nos autos. 

Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, por AR, a parte exequente para 

manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

 Após, conclusos para deliberação.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21138 Nr: 1613-36.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: White Martins Gases Industriais do Norte S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NobreSaúde Administradora Hospitalar Ltda 

(Hosp. Mat. Laura de Vicuna II)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013/MT, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se com a inclusão do causídico Jacó Carlos Silva Coelho, 

indicado às folhas 263, na capa dos autos, devendo as futuras intimações 

e publicações serem feitas em nome deste.

No mais, analisando os autos, verifica-se que a parte autora requereu 

suspensão dos autos às folhas 260, para localização de novo endereço 

da parte executada.

Às folhas 257, o feito foi impulsionado para exequente manifestar-se 

sobre a certidão do oficial de justiça de folhas 257, e até o presente 

momento não fez.

Diante disso, intime-se a parte exequente para promover o regular 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40188 Nr: 1915-31.2011.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Cláudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10.765-MT

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

impugnação de folhas 160/168.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40686 Nr: 489-47.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orestes Francisco de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Oretes 

Francisco de Moraes em face de Alessandro Pedro da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A defensora constituída nos autos manifestou-se nos autos informando a 

impossibilidade de obter contato com a autora, pugnando a intimação 

pessoal da autora, à folha 106.

Diante disso, embora a diligência restou negativa, uma vez que a 

requerente não foi localizada no endereço indicado, consoante certidão às 

folhas 110, verifica-se que não há outra alternativa senão considerar 

válida a intimação feita no endereço informado na inicial.

Nesse sentido, prescreve parágrafo único do artigo 274 do CPC que:

 “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas e honorários pela requerente, os quais arbitro em 10% sob o valor 

atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, §§2º e 3º, do 

Código de Processo Civil).

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21109 Nr: 1584-83.2010.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Marculino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edney Martins Guilherme - 

OAB:177167, Fernando Luz Pereira - OAB:147020, MOISÉS BATISTA 

DE SOUZA - OAB:149225, Patricia Nantes Marcondes do Amaral de 

Toledo Piza - OAB:98124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Trata-se de cumprimento de sentença.

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Atente-se o gestor para o que dispõe o art. 513 do CPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 147 Nr: 10-89.1991.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Antonio Paquer, Ruth Maria Serra 

Nasser Paquer, Aréssio José Paquer, Maria Eliane Vilela Paquer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Marta Serra Nasser 

Paquer - OAB:MT/3.687

 DECISÃOTendo em vista a remissão quanto à alienação do imóvel 

anteriormente penhorado, bem como o transcurso de longo prazo desde a 

última atualização do débito, anteriormente ao deferimento do pedido de 

penhora on line, intime-se o exequente para que apresente a planilha com 

o débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Havendo apresentação da planilha de débito devidamente atualizada, 

considerando que o processo executivo se dá no interesse da parte 

exequente portador do título não adimplido, determino, condicionalmente, 

como medidas constritivas e indutivas ao adimplemento da dívida:a) 

Penhora online, por meio do BACENJUD, de ativos depositados nas contas 

bancárias da parte executada. b) A busca de veículos aptos à penhora, 

em nome da parte executada, através do sistema RENAJUD. Após, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito e voltem-me 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 960 Nr: 281-54.1998.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semião Joaquim de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éder Pereira de Assis - 

OAB:8.066, Nilson Lemes Bueno - OAB:7707/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira-Procuradora Federal - OAB:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

impugnação de folhas 384/386.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42917 Nr: 846-90.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sarjobe Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 1383-86.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT, Sebastião Gilmar Luiz da Silva 

- Pref. de Nobres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Valdinei Sérgio Muniz 

Albertoni, Predial Construtora Ltda - EPP, Lauro Pepiliasco, Estado de MT - 

Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação - SETPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493, Marco Antonio Magalhães dos Santos - 

OAB:12550, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Ante o teor da certidão de folhas 169, determino a realização de 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD e BACENJUD, para localização dos 

endereços dos demandados PREDIEL CONSTRUTORA LTDA e LAURO 

PEPILIASCO.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria-CNGC no seu artigo 476, dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.

§ 1º Em qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por 

intermédio do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação dos 

demandados. Caso contrário, proceda-se com a citação por edital da 

requerida PREDIAL CONSTRUTORA LTDA e LAURO PEPILIASCO, nos 

termos da decisão de folhas 167.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42894 Nr: 819-10.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Fernandes de Souza, Weveton 

Junior Conceição Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Silvério Soares de Moraes - OAB:12.006/MT, Vânia dos Santos 

- OAB:11.332

 Tendo em vista a extinção da punibilidade do réu Wilson Roberto 

Fernandes de Souza, em razão do seu falecimento (folhas 357-360), 

retifique-se a capa dos autos.

No mais, intime-se a acusação e a defesa para apresentarem, no prazo 

legal, as testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 

(cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer 

diligência (CPP, art. 422).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43732 Nr: 1825-52.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Ortega Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - Departamento Estadual de Transito de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença, eis que preenche os 

requisitos legais.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

 Havendo impugnação, intime-se a exequente para manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, haja vista sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21133 Nr: 1608-14.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 196/197, e JULGO 

PROCEDENTE a presente impugnação com fundamento no art. 487, inciso 

III, “a” do CPC.Após, expeça precatório em nome da exequente para 

pagamento do valor principal, bem como, expeça-se RPV em nome da 

patrona da exequente para o pagamento dos honorários sucumbenciais, 

devendo ser encaminhados à autoridade na pessoa de quem o ente 
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público foi citado para o processo, na forma do art. 535, §3º, II do 

CPC.Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás, atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Condeno a parte impugnada 

nas custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. 

No entanto, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, tais verbas 

ficarão suspensas pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do 

art. 12, da Lei nº 1.060/1950. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após as 

anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14334 Nr: 712-73.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maurício Borges da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287/-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057

 Tendo em vista que a parte exequente informou o parcelamento da dívida, 

DETERMINO a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos 

do art. 151, VI, do CTN.

REMETA-SE os autos ao arquivo até que o exequente informe o integral 

cumprimento da obrigação ou requeira o prosseguimento da execução.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42822 Nr: 719-55.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alfredo Araújo Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:18.049

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso por meio da qual imputa ao acusado MARCOS ALFREDO ARAÚJO 

GUSMÃO, em razão da suposta prática da conduta tipificada no artigo 

180, do Código Penal.

Denúncia recebida em 21.06.2013 (folhas 39).

Citado o acusado (folhas 47).

Resposta à acusação às folhas 48.

 Audiência de instrução e julgamento realizada em 09.03.2015 (folhas 

65/67), ocasião em que foi proposta suspensão condicional e aceita pelo 

acusado.

Certidão informando o descumprimento do benefício às folhas 83.

Audiência de justificação realizada em 21.03.2017 (folhas 94/96), ocasião 

em que o prazo da suspensão foi prorrogado por mais 02 (dois) anos.

O Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade, ante o 

cumprimento integral das condições aceitas pelos acusados (folhas 114).

Vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que o acusado cumpriu as condições 

impostas em audiência, conforme os comprovantes de comparecimento 

nos autos.

Pois bem.

 Com efeito, o artigo 89, § 5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa 

extintiva da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o 

transcurso do prazo da suspensão condicional do processo, desde que 

não haja revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do sursis processual, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

MARCOS ALFREDO ARAÚJO GUSMÃO, devidamente qualificados nos 

autos, com fulcro no que dispõe o § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43541 Nr: 1609-91.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso por meio da qual imputa ao acusado EVANDRO DE ALMEIDA, em 

razão da suposta prática da conduta tipificada no artigo 306, caput, e § 1º, 

inciso II da Lei 9.503/97.

Denúncia recebida em 05.11.2013 (folhas 38).

Citado o acusado (folhas 50).

Resposta à acusação às folhas 51/54.

 Audiência de instrução e julgamento realizada em 28.03.2017 (folhas 

100/101), ocasião em que foi proposta suspensão condicional e aceita 

pelo acusado.

O Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade, ante o 

cumprimento integral das condições aceitas pelos acusados (folhas 132).

Vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que o acusado cumpriu as condições 

impostas em audiência, conforme os comprovantes de comparecimento 

nos autos.

Pois bem. Com efeito, o artigo 89, § 5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como 

causa extintiva da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva 

estatal, o transcurso do prazo da suspensão condicional do processo, 

desde que não haja revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do sursis processual, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

EVANDRO DE ALMEIDA, devidamente qualificados nos autos, com fulcro 

no que dispõe o § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20313 Nr: 817-45.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Mendes da Costa, Danilo de França 

Infantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia 

dos Santos - OAB:11.332

 Considerando o retorno dos autos, cumpra-se o acórdão de folhas 

298/302.

Após, inexistindo requerimento, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41749 Nr: 1749-62.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos 

autos instrumento procuratório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42280 Nr: 2346-31.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmar Trejan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, requereram 

a homologação do acordo entabulado.

Portanto, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas conforme o acordado entre as partes.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43598 Nr: 1670-49.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdS, MdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, proceda-se com a atualização cadastral do advogado 

constituído, conforme manifestação de folhas 88-89.

Indefiro o pedido de folhas 76-84, uma vez que a presente ação não é rito 

de expropriação de bens.

Não podemos aplicar os dois procedimentos simultâneos, sendo assim, 

considerando que um é o da prisão e o outro de expropriação de bens, o 

procedimento determinado seguirá normalmente pelo rito determinado nos 

autos.

No entanto, nada impede da parte autora entrar com ação autônoma para 

penhora de bens para receber as parcelas que não gerarão efeito no rito 

de prisão.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DE RITOS. É viável cobrar sob 

pena de prisão as três prestações anteriores ao ajuizamento da ação, 

mais as que se vencerem no curso do feito. No caso, a execução abrange 

mais do que essas prestações, de forma que apenas parte delas pode, 

em tese, ser cobrada sob pena de prisão. A opção é da credora, que 

deverá, se for do seu interesse, manifestá-la perante o juiz de origem. Se 

a parte credora optar pelo rito da prisão, poderá executar neste processo 

apenas as prestações passíveis de serem executadas sob pena de 

prisão. As demais, nesse hipótese, só poderão ser executadas em outro 

processo, pelo rito de expropriação. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 7007751412, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/07/2018).

Por fim, tendo em vista que o executado não pagou o débito, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 dias, manifeste acerca da 

possibilidade da conversão do rito da prisão civil em rito de expropriação.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 44200 Nr: 311-30.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson de Souza, Carmem Rosa de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA DE CAMARGO - 

OAB:17756/O, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT - 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

suspendo a exigibilidade da cobrança das custas processuais, nos 

termos do art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 44405 Nr: 501-90.2014.811.0030

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente 

ação de alimentos, para condenar ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS a pagar, 

até dia 10 (dez) de cada mês, a quantia equivalente a 30 % (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, o que corresponde a um valor atual de 

R$ 313,50 (trezentos e treze Reais e cinquenta centavos), a título de 

alimentos ao menor Luiz Gabriel Cristiano Santos.Sem condenação em 

custas e honorários.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41280 Nr: 1188-38.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Xavier de Matos Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 143/145, e JULGO 

PROCEDENTE a presente impugnação com fundamento no art. 487, inciso 

III, “a” do CPC.Após, expeça precatório em nome da exequente para 

pagamento do valor principal, bem como, expeça-se RPV em nome da 

patrona da exequente para o pagamento dos honorários sucumbenciais. 

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás, atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Condeno a parte impugnada 

nas custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. 

No entanto, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, tais verbas 

ficarão suspensas pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do 

art. 12, da Lei nº 1.060/1950. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após as 

anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42035 Nr: 2108-12.2012.811.0030

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzite Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaido Frederico Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:7.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca do abandono da causa, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42061 Nr: 2135-92.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 
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de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Manoel de Carvalho Junior, Samuel 

Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT - 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, a parte exequente informou o acordo 

entabulado entre as partes e requereu a extinção do feito pela satisfação 

total do débito.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso III, e 925, ambos do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

 (...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso III c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas ao executado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41263 Nr: 1168-47.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PeSNLM(dN, JB, MATP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram e 

requereram a homologação do acordo entabulado.

Portanto, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo.

Proceda-se com o levantamento de eventuais restrições nos autos.

Custas conforme o acordado entre as partes.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43931 Nr: 67-04.2014.811.0030

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdA, IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO da 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Nova Ubiratã/MT, 

para onde determino a remessa deste feito.Ciência ao Ministério 

Público.Após, decorrido o prazo recursal e com as baixas e anotações 

necessárias, remetam-se estes autos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42021 Nr: 2088-21.2012.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norton Mussiato Zangeroli-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO ADM. 

DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de NORTON MUSSIATO ZANGEROLI-ME, 

todos devidamente qualificados nos autos.

O pedido liminar foi deferido (folhas 37).

Apreensão frustrada (folhas 50 e 76).

Restrição realizada via RENAJUD às folhas 104/105.

A autora foi intimada para que trouxesse aos autos endereço atualizado 

da parte requerida, deixando decorrer in albis o prazo (certidão às folhas 

112).

Intimada pessoalmente a requerente para manifestar-se nos autos, 

quedou-se inerte.

Decido.

Concitada a impulsionar o feito sob pena de extinção, a parte autora 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido, deixando de promover os 

atos que lhe competiam, inviabilizando o prosseguimento do feito.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, REVOGO a liminar deferida às folhas 37, e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Proceda-se com a retirada das restrições judiciais de folhas 104-105.

Custas pela parte requerente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82029 Nr: 2221-19.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Marques Asti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO BRUNO 

MARIETTO - OAB:25894/O

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a defesa intimada para, no prazo legal, apresentar 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21722 Nr: 293-14.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Aparecida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51040 Nr: 1507-98.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezilda Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possivel dar cumprimento ao determinado na ref. 49 
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em razão do CPF 43442641187 do executado estar com a informação de 

não encontrado na base da Receita Federal. Desse modo, impulsiono o 

processo para que a parte autora se manifeste no prazo de 10 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-72.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILO SANSAN NONATO (EXEQUENTE)

JOSE REMUALDO RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DO CARMO ADORNO OAB - MT0018437A (ADVOGADO(A))

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM NAUTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o item "B" da decisão id: 27131359.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000219-30.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JACINTO DA SILVA FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para cumprir o 

item "C" da decisão id: 20531059, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010023-34.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON MODESTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMELINDO FERREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerente 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos requerendo o 

que entender de direito, tendo em vista a juntada do expediente id. 

30521443.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-75.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CHAVES BRUGNOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000345-75.2020.8.11.0030. REQUERENTE: GUILHERME CHAVES 

BRUGNOLI REQUERIDO: M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA Os 

e-mails apresentados como comprovação das tratativas de negociação 

frustrada entre autor e requerida estão endereçados ao patrono do autor 

e, portanto, nada provam neste sentido. Assim, faculto à parte autora 

complementar a inicial apresentando inteiro teor dos e-mails trocados entre 

si e a operadora de turismo requerida. Prazo 5 (cinco) dias. Após, 

conclusos para apreciação do pedido liminar. NOBRES, 20 de março de 

2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-20.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO SILVA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

manifestar quanto a concordância do valor depositado, conforme petição 

juntado nos autos, bem como, informar os dados bancários para 

transferência dos valores depositados, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de que seu silêncio seja interpretado como concordância.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14018 Nr: 420-88.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Euripedes da Silva 

Junior - OAB:18.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Milton César Dias 

Barbato em face de Wagner Ataíde da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte autora foi intimada por meio de seu advogado constituído para 

manifestar nos autos, mas quedou-se inerte (folhas 133).

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Cabe salientar que o procedimento do Juizado Especial dispensa a 

intimação pessoal das partes para a extinção do processo, nos termos do 

artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, vejamos:

“Art. 51 – Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...)

§ 1º - A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação das partes.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Sem custas e taxa judiciaria.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-166 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1000148-20.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DE ARENÁPOLIS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DA CADEIA PUBLICA DE NORTELANDIA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000148-20.2020.8.11.0031. 

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DE ARENÁPOLIS IMPETRADO: 

DIRETORA DA CADEIA PUBLICA DE NORTELÂNDIA Vistos etc. Trata-se de 

pedido de colocação em regime domiciliar ou de liberdade condicional 
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formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em defesa 

das reeducandas MARLI DE ARAÚJO e SILVANA REIS ao argumento de 

que essas estão inseridas no grupo de alto risco (hipertensas), no que 

tange à PANDEMIA COVID-19. Vieram os autos conclusos, EM URGÊNCIA. 

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Extraio do Ofício n.º 

80/2020 elaborada pela Direção da Cadeia Pública de Nortelândia, que as 

reeducandas MARLI DE ARAÚJO e SILVANA REIS possuem condições 

médicas preexistentes, ou seja, são hipertensas. Somado a isso, observo 

que, conforme a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, quanto à adoção das 

medidas preventivas contra a propagação do coronavírus (Covid-19), no 

âmbito dos sistemas de justiça penal, que as prisões provisórias deverão 

ser reavaliadas, especialmente no que tange a grupos mais vulneráveis, 

respeitando à máxima excepcionalidade. Neste contexto, urge perceber 

que, além das reeducandas serem hipertensas, a Cidade de Nortelândia 

está com o Hospital Local interditado, o que dificulta eventual necessidade 

de atendimento médico. Isso posto, com fulcro na fulcro Recomendação 

n.º 62/2020 do CNJ e na matéria fática excepcional ora exposta, DEFIRO o 

pedido de prisão domiciliar formulado em defesa das reeducandas MARLI 

DE ARAÚJO e SILVANA REIS e, via de consequência COLOCO as 

mesmas em REGIME DOMICILIAR e, DETERMINO ainda, que aquelas 

deverão ficar recolhidas em suas residências, só podendo delas 

ausentarem-se para ocasionais atendimentos médicos. Por fim, 

DETERMINO, ADEMAIS: 1) Intimem-se as reeducandas MARLI DE ARAÚJO 

e SILVANA REIS do teor desta decisão e indague as mesmas as eventuais 

aceitações à condição imposta, o que deverá ser certificado pelo oficial de 

justiça, bem como certifique também os endereços atuais, onde ambas 

poderão ser encontradas, para receberem as comunicações deste Juízo. 

2) Intime-se a Defensoria Pública Estadual do teor desta decisão. 3) 

Cientifique-se o representante do Ministério Público. 4) Cientifique-se à 

Autoridade Policial, para auxiliar este Juízo na fiscalização da medida 

imposta. 5) Comunique-se a Direção da Cadeia Pública Local. 6) 

Traslade-se a cópia desta decisão para os executivos penais correlatos 

às referidas reducandas MARLI DE ARAÚJO e SILVANA REIS no Sistema 

SEEU. Às providências. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a 

cópia desta decisão como o necessário mandado de intimação/carta/carta 

precatória/ofício/termo de compromisso e alvará de soltura. 

NORTELÂNDIA, 20 de março de 2020. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44420 Nr: 1015-98.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VP, DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdGC, AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31826 Nr: 33-26.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31841 Nr: 48-92.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linalva Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31868 Nr: 73-08.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Ribeiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31875 Nr: 80-97.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraides Machado Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31882 Nr: 87-89.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralina Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32013 Nr: 139-85.2014.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Maria de Almeida, EAdAA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtervi Amorim de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 108, verifico que o processo 

encontra-se indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da 

parte autora por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32070 Nr: 192-66.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Lemes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, 

tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos 

dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do 

NCPC).INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 30 dias, 

promova a juntada ao feito da documentação necessária, bem como dos 

cálculos contábeis do que pretende executar, nos termos do título 

executivo judicial.Após, INTIME-SE por remessa a parte requerida, para 

eventual manifestação no prazo de 15 dias.CERTIFIQUE-SE o decurso de 

prazo.Após, TORNEM os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32073 Nr: 195-21.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32358 Nr: 475-89.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Rodrigo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nortelândia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32432 Nr: 538-17.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VENUZIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o INSS para apresentação de Contestação no prazo legal.

Após, intime-se a parte autora para apresentação de Impugnação à 

Contestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32450 Nr: 547-76.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Romero de Souza Uchoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32604 Nr: 667-22.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nortelândia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32774 Nr: 771-14.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHÃES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 33498 Nr: 1103-78.2014.811.0031
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 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34296 Nr: 101-39.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Borges Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 99, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34415 Nr: 171-56.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 69, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34637 Nr: 272-93.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley Aparecido Carrijo - 

OAB:MT 24.306-O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 Vistos etc.

Intime-se a exequente, para que requeira o que for de direito, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34858 Nr: 368-11.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 36192 Nr: 40-47.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Oliveira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS e da parte autora (ref. 57 e 61) com os 

cálculos apresentados (ref. 57), neste ato, decido pela HOMOLOGAÇÃO 

dos valores.

DETERMINO a expedição de RPV em favor da parte autora.

Com o comprovante de pagamento, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em nome do patrono habilitado.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora, acerca da liberação 

do alvará pra fins de ciência.

 Após, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 1370-79.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a autora, para que requeira o que for de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38701 Nr: 1397-62.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 658 de 764



Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CID, BDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO PACELLI PAZ VIEIRA 

DA COSTA - OAB:35294-SC

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 79, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000192-90.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. A. R. (REQUERIDO)

 

Certidão DEIKSON LOURENÇO DOS SANTOS, Gestor Judiciário da Vara 

Única desta Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc... CertificO que, nos autos da Ação de 

Divórcio Litigioso nº 1000192-90.2019.8.11.0090 – PJE, em que é 

Requerente José Carlos Almeida Rabelo e Requerida Elizonete Teles 

Almeida Rabelo, foi nomeada a Dra. Kamila de Moura Santos, OAB/MT 

24032/O, para defender os interesses do requerente, visto que a Portaria 

nº 779/2017/DPG, que trata das cumulações de núcleos da Defensoria 

Pública no interior do Estado de Mato Grosso, suspendeu por tempo 

indeterminado, a partir do dia 01/09/2017, as atividades do núcleo desta 

Comarca de Nova Canaã do Norte. Os honorários foram arbitrados em 02 

(duas) URH’s (unidade real de honorários), que deverão ser custeados 

pelo Estado de Mato Grosso. O referido é verdade e dou fé. Nova Canaã 

do Norte/MT, 20 de março de 2020. Deikson Lourenço dos Santos Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000403-29.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL CAMPOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DESPACHO Vistos; Ante o teor do artigo 2º, §4º, da 

portaria conjunta nº 249/2020, que veta a realização de audiências no 

período entre 20 de março e 20 de abril de 2020, como medida de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, CANCELO a audiência 

agendada neste feito. Dessa forma, PERMANEÇAM os autos em cartório 

até o final da suspensão das atividades judicantes. Após o retorno ao 

normal das atividades forenses, voltem os autos CONCLUSOS para 

designação de nova assentada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79412 Nr: 2036-26.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique de Freitas, Thiago Lameira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FELIX DE LIRA - 

OAB:24837/O

 Impulsio os autos para intimação da defesa para que se manifeste nos 

autos nos termos do art. 422 e seguintes do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82209 Nr: 1343-08.2019.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro da Silva Boeira 

Fonseca - OAB:25.454/0

 Considerando a suspensão das audiências, o que se tem é a 

impossibilidade de ser realizada audiência (fl. 176).Assim, CANCELA-SE a 

audiência.

 Considerando se tratar de réu preso, intimar as partes para que indiquem 

se insistem na oitiva da testemunha.

 Insistindo, manter em Secretaria até o fim da suspensão ou outra 

deliberação. Desistindo, vistas às partes para alegações finais. Após, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71052 Nr: 1213-23.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Laborvale Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arlindo do Carmo - 

OAB:MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Vistos...

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado.

 Assim, CANCELA-SE a designação da audiência anteriormente feita.

 À SECRETARIA para:

1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 

dias, também por telefone;

2. Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão 

ou até outra deliberação.

Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

 Nova Monte Verde/MT, 19 de março de 2020.
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Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006418-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000574-32.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. B. B. (AUTOR(A))

LEILA SANTOS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59052 Nr: 795-37.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BIANCHINI - 

OAB:24656/O, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerente em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do 

NCPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja 

beneficiária da justiça gratuita.Havendo recurso de apelação, proceda na 

forma do artigo 1.010, §1º e §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59210 Nr: 3657-83.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLAUDINO KARLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

CONDENO o réu ANTÔNIO CLAUDINO KARLING, devidamente qualificado 

nos autos, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, por infração ao artigo 229 do Código Penal, descrito na 

denúncia. Fixo o valor do dia-multa à base de um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo dos fatos, na forma do art. 49, § 1º, do Código 

Penal.Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal, e levando-se em conta a primariedade do agente, fixo o REGIME 

ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de 

liberdade.Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do artigo 

44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à prevenção 

e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por duas (02) penas 

restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços à 

comunidade e limitação de fim de semana, cujas formas de cumprimento 

ficarão a cargo do juízo das execuções penais. Saliento que a pena 

restritiva de direito aqui imposta terá a mesma duração da pena privativa 

de liberdade substituída, nos termos do art. 55 do Código Penal

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58515 Nr: 148-60.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS BARBOSA 

REPRESENTAÇÕES, Jose Marcos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que conduza aos autos, no prazo de 

cinco dias, planilha atualizada do débito para fiel cumprimento da ordem de 

f. 220, observando a liberação de valores contida na f. 212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67733 Nr: 257-40.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Guadagnin, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:MT 

22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495/A, Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:MT 22165/A, Rodrigo Humberto Prado - OAB:MT 7357/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste quanto ao prosseguimento 

do feito no prazo de cinco dias, a fim de que requeira o que entender 

cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76752 Nr: 111-81.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina das Neves Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Sobrinho, Anísio Ferreira 

Camargo, Maura Madalena de Camargo, Wilson Ferreira Gonçalves, 

Tereza Ferreira de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laísa Faria de Melo - OAB:GO 

41009, Susanne Ferreira de Faria - OAB:GO23693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32799, Iandra Santos Morais - OAB:MT 16051/O, Kezia Alves de 

Paula Braga - OAB:MT 10075/O, Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5887/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76807 Nr: 145-56.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindinalva Fernandes de Souza, Joel Felix de 

Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Denunciada para que apesente suas alegações finais no 

prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78704 Nr: 143-52.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute Souza Oliveira - OAB:MT 

18250/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT 5736/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca do laudo pericial no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80088 Nr: 820-82.2018.811.0106

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina José de Carvalho, Marcilene Santos José de 

Carvalho, Marlene José de Carvalho, Ailton de Jesus Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio de Jesus Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que retirem nesta Secretaria os formais de 

partilha expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70165 Nr: 90-81.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Borbara Pacheco, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da requisição de pagamento expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68103 Nr: 69-13.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza, Nezia Ribeiro Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da requisição de pagamento expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74393 Nr: 557-55.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Gouveia de Mota, Douglas Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68688 Nr: 647-73.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Biogenetics, IPC Instituto de 

Perícias Científicas, Dyagen Laboratótios DNA Vida Clínica de Exames de 

DNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Carvalho 

Abdulmassih - OAB:MG 76294, Karyna Hirano dos Santos - OAB:MS 

9999, Márcio Messias Cunha - OAB:GO 13955

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente a fim de intimar as partes acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça Mato-grossense, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72661 Nr: 552-67.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Ferreira Barbosa, Moacir Jesus Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77053 Nr: 293-67.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabet Vieira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77263 Nr: 421-87.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palmério Paula de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73648 Nr: 259-63.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Fortunato do 

Prado - OAB:MT 16020/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido 

na f. 95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73930 Nr: 362-70.2015.811.0106

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusa Maria Araújo de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Araújo Pereira, Doraci da 

Costa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAÚJO - OAB:MT 13179/B, Valquiria de Carvalho Azevedo - 

OAB:MT 9359/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar os herdeiros para que manifestem acerca do plano de partilha 

apresentado nas f. 109-115 no prazo de cinco dias.

Após, abra-se vista ao Representante do órgão do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74765 Nr: 770-61.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Bento de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior, observando o 

contido na Portaria Presi 390 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75065 Nr: 122-47.2016.811.0106

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Antônio Guadagnin, Clarice Canzi Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio João de Carvalho 

Junior - OAB:MT 6232/O, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:MT 

24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:MT 8857/O, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 Referência: Autos n.º 75065 (122-47.2016.811.0106)

 Conforme determinação legal do Tribunal de Justiça através da publicação 

de Portaria-Conjunta N. 249, que trata sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, devendo os 

autos retornarem à Secretaria da Vara Única para que sejam procedidas 

as comunicações pertinentes.

 Após, devolvam-me os autos para a designação de nova data.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de março de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78151 Nr: 1016-86.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 Referência: Autos n.º 78151 (1016-86.2017.811.0106)

 Conforme determinação legal do Tribunal de Justiça através da publicação 

de Portaria-Conjunta N. 249, que trata sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, devendo os 

autos retornarem à Secretaria da Vara Única para que sejam procedidas 

as comunicações pertinentes.

 Após, devolvam-me os autos para a designação de nova data.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de março de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78880 Nr: 222-31.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Rodrigues Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 78880 (222-31.2018.811.0106)

 Conforme determinação legal do Tribunal de Justiça através da publicação 

de Portaria-Conjunta N. 249, que trata sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho do dia 20/03/2020 ao dia 20/04/2020, e, considerando ainda a 

impossibilidade do cumprimento das comunicações necessárias para a 

realização da solenidade aprazada, SUSPENDO a audiência anteriormente 

designada, devendo os autos retornarem à Secretaria da Vara Única para 

que sejam procedidas as comunicações pertinentes.

 Após, devolvam-me os autos para a designação de nova data.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de março de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 245-74.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Sechi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Maria Tomadon 
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Romagnoli - OAB:MT 9373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Deccache - 

OAB:SP 140500/A

 Referência: Autos n.º 78915 (245-74.2018.811.0106)

 Conforme determinação legal do Tribunal de Justiça através da publicação 

de Portaria-Conjunta N. 249, que trata sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, devendo os 

autos retornarem à Secretaria da Vara Única para que sejam procedidas 

as comunicações pertinentes.

 Após, devolvam-me os autos para a designação de nova data.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de março de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73752 Nr: 297-75.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 73752 (297-75.2015.811.0106)

 Conforme determinação legal do Tribunal de Justiça através da publicação 

de Portaria-Conjunta N. 249, que trata sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho do dia 20/03/2020 ao dia 20/04/2020, e, considerando ainda a 

impossibilidade do cumprimento das comunicações necessárias para a 

realização da solenidade aprazada, SUSPENDO a audiência anteriormente 

designada, devendo os autos retornarem à Secretaria da Vara Única para 

que sejam procedidas as comunicações pertinentes.

 Após, devolvam-me os autos para a designação de nova data.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de março de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69192 Nr: 339-03.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Josefa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71874 Nr: 144-76.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Rosa de Jesus Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71953 Nr: 205-34.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adercio Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facholi Prod. Com. Ind. Imp. Exp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA - 

OAB:SP 112215

 Referência: Autos n.º 71953 (205-34.2014.811.0106)

 Conforme determinação legal do Tribunal de Justiça através da publicação 

de Portaria-Conjunta N. 249, que trata sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, devendo os 

autos retornarem à Secretaria da Vara Única para que sejam procedidas 

as comunicações pertinentes.

 Após, devolvam-me os autos para a designação de nova data.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de março de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71999 Nr: 236-54.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa, Mônica Damassena 

Marçal Mariano, Município de Novo São Joaquim-MT, Jordemira Damassena 

Maçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT 15512/O, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15076/A, Laura 

Beatriz Alves Rodrigues - OAB:MT 12661/O

 Referência: Autos n.º 71999 (236-54.2014.811.0106)

 Conforme determinação legal do Tribunal de Justiça através da publicação 

de Portaria-Conjunta N. 249, que trata sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, devendo os 

autos retornarem à Secretaria da Vara Única para que sejam procedidas 

as comunicações pertinentes.

 Após, devolvam-me os autos para a designação de nova data.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de março de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71552 Nr: 867-32.2013.811.0106

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosme Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT 11065/A

 Referência: Autos n.º 71552 (867-32.2013.811.0106)

 Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Cosme Ferreira Lima 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

 Apresenta o requerido comprovante de pagamento dos valores 

referentes à r. sentença de fls. 102/103-v.

 Instado aos autos, autor manifesta-se favoravelmente pela extinção da 
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lide (fl. 160), apresentando ainda os respectivos dados bancários para o 

levantamento dos valores vinculados ao feito.

 É o relatório. Passo à decisão.

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o competente alvará de liberação dos valores, atentando-se 

aos dados fornecidos pelo exequente.

 Determino à Secretaria Judicial que providencie a materialização do 

alvará, notificando o magistrado responsável para assinatura eletrônica.

 Após, nada mais havendo a ser tratado nos autos, arquivem-se.

 Sem custas e honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68346 Nr: 237-15.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gomes de Oliveira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

Comarca de Paranaita

Comarca de Paranaita

Portaria

PORTARIA Nº 13/2020/DF

O Dr. Tibério de Lucena Batista, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Paranaita/MT, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de regulamentar as rotinas internas e 

externas, para fins de cumprimento das Portarias-Conjuntas nº 249/2020, 

247/2020 e 255/2020, editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, e Resolução nº 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça;

 RESOLVE:

 Art. 1º - No período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta n.º 249/2020, 

a comunicação com a Comarca de Paranaita/MT será realizada por meio 

dos seguintes endereços eletrônicos:

 QUESTÕES PROCESSUAIS

 paranaita.unica@tjmt.jus.br

 QUESTÕES ADMINISTRATIVAS

 paranaita@tjmt.jus.br

 Art. 2.º - Durante o mencionado período será realizado regime de 

teletrabalho nesta comarca, sendo normalmente impulsionados, 

internamente, os feitos em trâmite pela via eletrônica (PJe e SEEU), sendo 

que o cumprimento externo dos mesmos dependerá do enquadramento da 

situação nas hipóteses previstas no art. 4º da Resolução nº 

313/2020-CNJ.

 Art. 3.º - Nos processos físicos, haja vista a necessária restrição de 

acesso às dependências do Fórum, tanto por servidores, assessores, 

magistrados e advogados, serão impulsionados tão somente as questões 

enumeradas no mencionado art. 4º da Resolução nº 313/2020-CNJ.

 §1º. Nesta hipótese, deverão os interessados (Autoridade Policial, 

Ministério Público, Advogados e demais entidades) encaminhar a petição 

diretamente no e-mail indicado no art. 1º.

 §2º. O e-mail do remetente deverá ser, preferencialmente, funcional, 

devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público 

responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as normas 

processuais.

 §3º. Tratando-se de processos físicos não enquadrados no art. 4º da 

Resolução nº 313/2020-CNJ, as petições correspondentes deverão ser 

protocoladas fisicamente após findo o período indicado no art. 1º desta 

portaria ou mediante o sistema PEA, sendo que nesta hipótese serão 

materializadas somente após o término do mencionado período.

 §4º. Acaso seja encaminhada alguma petição nos e-mails indicados no 

art. 1º, mas cujo assunto não esteja relacionado no art. 4º da Resolução 

nº 313/2020-CNJ, a mesma não será analisada, sendo informado ao 

remetente para que proceda na forma do §3º deste artigo.

 Art. 4.º - O atendimento virtual pelo magistrado será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento pelo e-mail andreia.parreira@tjmt.jus .br, ou 

raphaela.zacarias@tjmt.jus.br, salvo nos casos de plantão judiciário 

forense, observando-se os termos da Portaria nº 18/2020, desta 

Comarca.

 Art. 5º - Durante o período previsto no art. 1.º da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente 

publicadas.

 Art. 6.º - Esta Portaria entra em vigor no dia 20 de março de 2020.

 Paranaíta-MT, 19 de março de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-08.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 06/11/2017, às 09h. Certifico ainda que, 

intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, ou 

para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar sua 

intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000350-33.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAHELY GOMES DE PAULA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PARANAÍTA CERTIDÃO Impulsiono os autos para manifestação do 

requerente acerca do endereço do requerido, conforme certidão do Oficial 

de Justiça, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Paranaíta, 20 de março de 2020 

Franciele Silva Pontes Gestal Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61636 Nr: 726-46.2013.811.0095

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Sistilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques de Almeida (Espólio), Ademir 

Marquês de Almeida, Mario Aparecido de Almeida, Maria Aparecida da 

Silva, Mauto de Almeida, Sebastião de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A, LUCIANO FONTOURA BAGANHA - OAB:12644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião extraordinário que Ademir Sistilli move em 

desfavor de Ademir Marquês de Almeida e Outros.

Entre um ato e outro, o requerente pugnou pela extinção da ação em razão 

da perda do objeto, comunicando que foi concluído o processo de 

usucapião extrajudicial.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, entendo o pedido da parte autora como renúncia do direito Nos 

termos do art. 487, III, "c", do CPC/2015, haverá extinção do feito com 

resolução de mérito se autor renunciar ao direito sobre o qual se funda a 

ação.

 Aludido requerimento pode ser realizado até o trânsito em julgado da 

sentença.

 Desta forma, sendo tempestivo o requerimento formulado, extingo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC/2015, haja 

vista que a parte, autora, renunciou ao direito em que se fundam a ação.

 Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 78747 Nr: 381-07.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sanley Marcos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 78747

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para 25/06/2020, 

ás 13h00min. Mantenho inalterado as determinações anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 79166 Nr: 628-85.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisângela Aparecida Rocha, RCDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANDRÉA DE OLIVEIRA - 

OAB:21995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETICIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224

 Código: 79166

Vistos.

Em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que 

estabeleceu em caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID- 19, verifico a necessidade de cancelar a solenidade 

anteriormente designada, assim redesigno a audiência para 25/06/2020, 

ás 13h40min. Mantenho inalterado as determinações anteriores.

Recolha-se os mandados expedidos.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41053 Nr: 802-32.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeilton Constantino de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: AUTOS Nº. 802-32.2012.811.0022 Código: 41053 

Número/Ano: 295/2012

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EXECUTADO(A): EDEILTON CONSTANTINO DE MEDEIROS

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões o(s) bem(ns) de propriedade de EDEILTON 

CONSTANTINO DE MEDEIROS, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 28 de MAIO de 2020, com encerramento às 13:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 28 de MAIO de 2020, com encerramento às 16:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação, cujo o lance, se contemplado, deverá ser depositado 

numa única parcela e de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou 

depósito judicial (art. 892 do CPC).

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM: 01 (um) Veículo, marca Ford, modelo F4000, cor azul, ano de 

fabricação e modelo 1977, placas BWN-3311, veículo com a pintura 

totalmente queimada pela ação do tempo, parte interna painel quebrado, 

sem forro nas portas, forro dos bancos sujos, sem maçanetas, sem som, 

carroceria de madeira parcialmente quebrada, sem trio (macaco, chave de 

rodas e extintor), sem ar condicionado, motor e câmbio em funcionamento 

precário, estado de conservação muito ruim.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em 20 de outubro de 

2017.

*O valor da avaliação poderá ser corrigido até a data do leilão.

DEPOSITÁRIO: EDEILTON CONSTANTINO DE MEDEIROS.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 

perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de 

outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem 

perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 

pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, 
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pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão 

e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser 

informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que 

oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição 

poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro.

DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 42.364,83 (quarenta e dois mil, trezentos e 

sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), em 04 de março de 

2016.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e Joabe 

Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro 

Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, será 

devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento). Em caso de pedido 

oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido 

ao leiloeiro o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a 

ser pago pela parte executada.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-à com depósito à vista ou 

conforme prevê o artigo 895 do CPC. Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior 

ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não 

considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o 

índice de correção monetária da poupança, garantida a integralização do 

lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou 

mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo 

de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante 

no valor total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em 

nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior 

a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à 

aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no 

caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma 

de pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse 

caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 

comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No 

caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 

devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do 

processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta 

a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando 

os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o 

arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado EDEILTON 

CONSTANTINO DE MEDEIROS, e seu cônjuge se casado for, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

 Pedra Preta/MT, 16 de março de 2020.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19132 Nr: 406-89.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H Betarello Curtidora e Calçados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Augusto Fechada Biondi - 

OAB:SP/288.304, Raphael Luis Pinheiro de Oliveira - OAB:SP/288.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: AUTOS Nº. 406-89.2011.811.0022 Código: 19132 

Número/Ano: 138/2011

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: H BETARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA.

EXECUTADO(A): TG MASSUIA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões o(s) bem(ns) de propriedade de TG 

MASSUIA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 28 de MAIO de 2020, com encerramento às 13:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 28 de MAIO de 2020, com encerramento às 16:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação, cujo o lance, se contemplado, deverá ser depositado 

numa única parcela e de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou 

depósito judicial (art. 892 do CPC).

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BENS: 01) 01 (um) Balcão verde em MDF, medindo 2,25m x 0,55m, 

avaliado em R$ 550,00; 02) 01 (um) Balcão verde em MDF, medindo 2,00m 

x 0,55m, avaliado em R$ 500,00; 03) 01 (um) Balcão de madeira, com 

compartimentos, medindo 1,92m x 0,62m, avaliado em R$ 650,00; 04) 01 

(um) Balcão em MDF com vidro com compartimentos e gavetas, medindo 

1,60m x 0,80m, avaliado em R$ 500,00; 05) 01 (uma) Estante de vidro 

(vitrine) com prateleiras, medindo 2,00m x 1,80m x 0,42m, avaliada em R$ 

1.100,00; 06) 01 (um) Balcão em MDF imitando madeira com divisões, 

medindo 2,00m x 0,55m, avaliado em R$ 800,00; 07) 01 (uma) Prateleira em 

MDF imitando madeira com 15 divisões, medindo 3,00m x 0,43m, avaliada 

em R$ 1.500,00; 08) 01 (um) Computador, marca LG com monitor da marca 

AOC, com teclado, mouse e caixa de som, avaliado em R$ 1.100,00; 09) 

01 (uma) Impressora, marca HP, cor preta, avaliada em R$ 450,00.

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 7.150,00 (sete mil e cento e cinquenta reais), 

em 08 de outubro de 2018.

*O valor da avaliação poderá ser corrigido até a data do leilão.

DEPOSITÁRIO: Itens 01 ao 09) Não informado.

ÔNUS: Itens 01 ao 09) Nada consta.

DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 10.748,13 (dez mil, setecentos e quarenta e 

oito reais e treze centavos), em julho de 2019.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e Joabe 

Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro 

Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, será 
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devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento). Em caso de pedido 

oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido 

ao leiloeiro o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a 

ser pago pela parte executada.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a executada TG MASSUIA, na 

pessoa de seu Representante Legal, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

 Pedra Preta/MT, 16 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40777 Nr: 527-83.2012.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomiro Vilarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:MT/22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44582 Nr: 540-14.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureliano Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AURELIANO FERREIRA DE SOUSA, Cpf: 

02931581186, Rg: 2425286-7, Filiação: Nelcy Ferreira de Sousa e 

Nomeriano Ferreira de Sousa, data de nascimento: 12/03/1993, 

brasileiro(a), natural de Dianopolis-TO, convivente, desempregado, 

Telefone 9967 6679. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o réu AURELIANO FERREIRA DE SOUSA, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

129, §9º do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a 

dosar a pena do réu.A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISA pena prevista 

para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código 

Penal, é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, devendo ser 

individualizada consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normal a reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, 

verifica-se que o réu não possui sentença penal condenatória transitada 

em julgada.Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com 

a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática do delito, não há 

o que valorar.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto 

às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação 

penal.E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de detenção.B) - 

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISNão verifico a presença de circunstâncias de 

atenuante e agravante da pena.c) - Causas de aumento ou diminuição de 

pena.Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual 

torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.Desta feita, 

tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses de detenção e 

considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.O réu não faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis 

que não preenche o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código 

Penal, por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, consoante 

acima exposto.Incabível, a aplicação isolada ou a substituição pela multa 

(art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação legal (art. 

17, da Lei 11.340/2006).Concedo-lhe, todavia, a suspensão condicional da 

execução da pena pelo prazo de dois (02) anos, por reputar presentes as 

condições objetivas e subjetivas delineadas no art. 77, do Código Penal, 

devendo o juízo da execução penal fixar eventuais condições.IV)

-DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno o réu ao pagamento de custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado. b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Gilberto Machado Custódio, arbitro 

os honorários advocatícios em 02 (duas) URH, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 19 de março de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67108 Nr: 350-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidilar Utilidades Domésticas Ltda, Alcides 

Carvalho da Silva, Neusely Jaquinta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: AUTOS Nº. 350-12.2018.811.0022 Código: 67108 

Número/Ano: 0/2018

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A)(S): CIDILAR UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.; ALCIDES 

CARVALHO DA SILVA e NEUSELY JAQUINTA DA SILVA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões o(s) bem(ns) de propriedade de ALCIDES 

CARVALHO DA SILVA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 28 de MAIO de 2020, com encerramento às 13:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 28 de MAIO de 2020, com encerramento às 16:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação, cujo o lance, se contemplado, deverá ser depositado 

numa única parcela e de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou 

depósito judicial (art. 892 do CPC).

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM: 01 (uma) Camionete, marca GM/Chevrolet, modelo C10, ano de 

fabricação e modelo 1973, carroceria aberta, cor branca, a gasolina, 

placas JZB-9220 (Placa anterior JF-0440), Renavam nº. 126655030, 

pintura boa, luz dianteira e traseira funcionando, setas dianteiras e 

traseiras funcionando, limpador de para-brisa funcionando.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 31.550,00 (trinta e um mil e quinhentos e cinquenta 

reais), em 22 de outubro de 2018.

*O valor da avaliação poderá ser corrigido até a data do leilão.

DEPOSITÁRIO: ALCIDES CARVALHO DA SILVA.

ÔNUS: Constam débitos no Detran/MT no valor de R$ 526,79 (quinhentos e 

vinte e seis reais e setenta e nove centavos), em 17 de março de 2020. 

Outros eventuais constantes no Detran/MT.

O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 

perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de 

outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem 

perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 

pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, 

pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão 

e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser 

informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que 

oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição 

poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro.

DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 26.212,43 (vinte e seis mil, duzentos e doze 

reais e quarenta e três centavos), em 19 de fevereiro de 2018.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e Joabe 

Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro 

Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, será 

devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento). Em caso de pedido 

oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido 

ao leiloeiro o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a 

ser pago pela parte executada.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-à com depósito à vista ou 

conforme prevê o artigo 895 do CPC. Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior 

ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não 

considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o 

índice de correção monetária da poupança, garantida a integralização do 

lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou 

mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo 

de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante 

no valor total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em 

nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior 

a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à 

aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no 

caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma 

de pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse 

caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 

comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No 

caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 

devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do 

processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta 

a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando 

os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o 

arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados CIDILAR 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.; na pessoa de seus Representantes 

Legais; e ALCIDES CARVALHO DA SILVA e NEUSELY JAQUINTA DA 

SILVA, e seus respectivos cônjuges se casados forem, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

 Pedra Preta/MT, 16 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41519 Nr: 1266-56.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transmaq Transportes de Maquinas e Serviços Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Luis Pedroso Marques 

de Oliveira - OAB:7.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Toshio Shimosakai - 

OAB:10386-B

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de julho de 

2020, às 15h00minutos.

Intime-se a testemunha Leonir de Oliveira França para comparecer à 

audiência designada.

Cientifique às partes.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44162 Nr: 227-53.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Ziger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ortência da Rocha, Adelino Tomaz da Silva, 

Claucia Aparecida Polga, Selma Aparecida da Silva Tomaz, Juliana 

Aparecida Gonçalves, Sidineia Ramos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Glaucia Albuquerque Brasil - OAB:13810, Juçara 

Maria Domingues Lotufo - OAB:4044, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:MT/11.422-O

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de julho de 

2020, às 15h30minutos.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes em petição de fls. 320 e 

321 para comparecer à audiência designada.

Cientifique às partes.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70320 Nr: 1589-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR, MGdLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Renato Gonçalves Raposo - OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 83, para o dia 08 

de julho de 2020, às 14h.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de Ref. 66.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 79403 Nr: 2420-65.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:MT/5172, Caio Fellipe Batista Vilamaior - OAB:MT/20699

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 79, para o dia 08 

de maio de 2020, às 14h30minutos.

Tendo em vista que o réu se encontra preso na Penitenciária Major Eldo de 

Sá Corrêa “Mata Grande” de Rondonópolis-MT e, considerando a 

deficiência de efetivo para a realização de escoltas de réus presos para o 

interrogatório em audiência nas comarcas circunvizinhas, com fulcro na 

Resolução 105 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), DETERMINO a 

realização da audiência para o interrogatório do réu por videoconferência 

em sala própria, disponibilizada na referida Penitenciária.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT comunicando-lhe desta decisão, para que sejam 

tomadas as providências cabíveis.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 79618 Nr: 2522-87.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Felipe de Oliveira Gonçalves, Paulo 

Henrique Santos de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Cristina de Moraes 

Mendonça - OAB:OAB/MT 25.598, Angelo Bernardino de Mendonça 

Junior - OAB:OAB/MT 16.330, Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 63, para o dia 08 

de maio de 2020, às 14h.

Considerando que os réus presos desta Comarca ficam segregados na 

Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa “Mata Grande” de Rondonópolis-MT 

e, considerando a deficiência de efetivo para a realização de escoltas de 

réus presos para o interrogatório em audiência nas comarcas 

circunvizinhas, com fulcro no artigo 185, §2º, inciso II, do Código de 

Processo Penal e na Resolução 105 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), DETERMINO a realização da audiência de interrogatório dos réus 

por videoconferência em sala própria, disponibilizada na referida 

Penitenciária.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT comunicando-lhe desta decisão, para que sejam 

tomadas as providências cabíveis.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20049 Nr: 1327-48.2011.811.0022
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demilson Parreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de julho de 

2020, às 14h00minutos.

No mais, cumpra-se a decisão proferida à fl. 156.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41395 Nr: 1732-84.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Henrique Castro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis dos Santos 

Custódio - OAB:MT/13.346-E, Fernando Ferreira Silva Becker - 

OAB:MT/17.905

 Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312, 313, inciso I, e 

316, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva formulado pelo réu Gabriel Henrique Castro de 

Carvalho, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em 

contrário.Tendo em vista o regime de teletrabalho imposto pela 

Portaria-Conjunta n. 249, SERVE A PRESENTE DECISÃO como Carta 

Precatória com a finalidade de proceder o interrogatório do réu Gabriel 

Henrique Castro de Carvalho, encaminhando cópia das peças necessárias 

para o cumprimento do ato deprecado conforme dispõe a CGNC.SERVE A 

PRESENTE DECISÃO como oficie-se para comunicar ao juízo da Comarca 

de Bauru-SP DEECRIM 3ª RAJ, em possui processo de executivo de penal 

em nome do réu Gabriel,  execut ivos de pena n. 

0 0 0 8 0 9 0 - 5 5 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 2 6 ,  0 0 0 5 8 3 7 - 9 4 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 2 6 , 

0000106-25.2016.8.26.0026 e 0000105-40.2016.8.26.0026, a nulidade da 

sentença proferida nesta Ação Penal para as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 1431-35.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floricena do Carmo Gonçalves Corrêa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual devido, 

desde já nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 

n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e 

nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71960 Nr: 2302-26.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acelino Correia de Alcantaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 35, para o dia 01 

de julho de 2020, às 16h.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73540 Nr: 2901-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Alves de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 31, para o dia 02 

de julho de 2020, às 15h.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 539-53.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edvanio de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 36, para o dia 02 

de julho de 2020, às 15h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75752 Nr: 705-85.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Passele Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 
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e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 35, para o dia 02 

de julho de 2020, às 16h.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 76126 Nr: 849-59.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:MT/22596-O, Wesley Henrique de Oliveira Sousa - 

OAB:MT/25589-O

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 249/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 22, para o dia 02 

de julho de 2020, às 16h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-43.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CAROLINE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000103-43.2020.8.11.0022. AUTOR: JOICE CAROLINE DA SILVA RIBEIRO 

REU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Rescisão Contratual, com Declaratória de Inexistência de Débito com 

Pedido de Dano Moral e Tutela de Urgência ajuizada por JOICE CAROLINE 

DA SILVA RIBEIRO em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

devidamente qualificados nos autos. Vieram-me os autos conclusos para 

recebimento da peça exordial. Pois bem. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o feito por motivo de foro íntimo, nos termos do artigo 

145, §1º, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao meu 

substituto legal. Desta forma, remetam-se os autos ao substituto legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 015/2020/DF

A Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus 

-, e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 

de março de 2020;

R E S O L V E:

Art. 1º. A partir do dia 23/03/2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Única da Comarca de Poconé, serão realizados por meio de agendamento 

das 14 às 18 horas.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (65) 99949-1539 ou 

através do email: plantao.judiciario.pocone@tjmt.jus.br para o regular 

agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por, na ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento;

IV - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

V - Aguardar, na data e hora designada, o contato agendado.

§1º. Não sendo possível estabelecer contato, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§3º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos ocorrerão em todos os dias úteis, durante o 

expediente forense ordinário (ou outro horário a ser estabelecido pelo 

magistrado).

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de atendimentos e tomar todas as providências para atendimento 

adequado.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. Eventuais dúvidas a serem dirimidas, decorrentes da interpretação 

ou omissões desta Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete do 

Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 23/03/2020.

Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Poconé/MT, 20 de março de 2020.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002019-31.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ANA ARDAIA CRISTO (ESPÓLIO)

BRENDA CRISTO BRANQUINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias informe se insiste na oitiva da testemunha, visto que após intimada 

não compareceu na audiência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85985 Nr: 587-04.2013.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleide Almeida Fonseca Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fauze Aparecido Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Inventário, tendo como inventariante MARLEIDE 

ALMEIDA FONSECA BRAGA, em face dos bens hereditários de seu 

cônjuge FAUZE APARECIDO BRAGA.

Termo de compromisso entregue para inventariante à ref. 36.

Prestadas as primeiras declarações pela inventariante à ref.57/59.

Constam nos autos todos os documentos pessoais dos herdeiros, bem 

como as certidões negativas municipal, estadual e federal.

Apresentado o esboço de partilha à ref. 121.

Pois bem.

O processo está instruído com os documentos indispensáveis à 

homologação da partilha, feita equitativamente e de acordo com as normas 

legais (art. 1.603 do Código Civil), estando satisfeitas todas as 

formalidades, e as partes devidamente representadas.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.772 e seguintes do Código Civil e 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A PARTILHA 

apresentada à ref. 121 dos presentes autos de inventário, atribuindo aos 

nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erros ou omissões e 

ressalvados direitos de terceiros.

Independentemente de trânsito em julgado, expeça-se o formal de partilha, 

entregando-o à parte interessada, mediante recibo, constando a 

inventariante e demais herdeiros como beneficiários da Justiça Gratuita.

 P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124022 Nr: 2134-74.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Correa dos Santos, Willian Raub 

Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Luiz Gutemberg Eubank 

de Arruda - OAB:3.009-MT

 TRANSITADA EM JULGADO:a) EXPEÇA-SE a comunicação das 

condenações ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III, da 

Constituição da República, e ao Instituto de Identificação da Secretaria de 

Estado de Defesa Social do Mato Grosso, para que se procedam as 

anotações de estilo;b) EXPEÇAM-SE as guias de execução definitiva, 

devendo mesma ser remetida ao juízo de execução penal onde os 

acusados cumprirão a pena para fins de unificação;c) OFICIE-SE, para 

anotações, aos órgãos de identificação (artigos 974, inciso IV, e 1.453, 

inciso III, CNGC);d) Com o transito em julgado, PROCEDA-SE o cadastro e 

inserção do executivo de pena, documentos e atos necessários, ao 

SISTEMA SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado;e) Deixo de 

proferir quaisquer determinações a respeito de eventual condenação ao 

pagamento de multa ante a nova redação dada ao artigo 51 do Código 

Penal através da Lei 13.964/2019.Após, ARQUIVE-SE o presente feito, 

com as cautelas de estilo.P.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-10.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CANDIDO DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000492-10.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LEANDRO 

CANDIDO DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIELY 

ARRUDA DA SILVEIRA POLO PASSIVO: AGUAS DE POCONE S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 04/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-88.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000750-88.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DA GUIA MOURA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. As partes executada e 

exequente compuseram (Id. Num. 29893122) após sentença e acórdão 

prolatados, acordando o valor de R$ 11.382,00 (onze mil reais, trezentos e 

oitenta e dois centavos) para finalizar a demanda. 3. Desta feita, entendo 

que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 30430454, nos termos 

do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e 

com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

execução. 5. Não há necessidade de expedição de alvará, pois o depósito 

da quantia foi feito diretamente na conta do patrono da parte exequente. 6. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000345-18.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON NOGUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIA PRADINES COELHO GUARITA SABINO OAB - DF57374 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000345-18.2019.8.11.0028. REQUERENTE: AIRTON NOGUEIRA COSTA 

REQUERIDO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A Vistos. 

1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 28855455) 

manejado contra a sentença derradeira de evento Num. 27948888, na 

forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da 

sentença guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. 

Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que 

“os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, 

mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo 

com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na sentença 

homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em conformidade com 

os fatos esposados pela parte embargada. 5. Outrossim, até mesmo o 

referido áudio fora citado na fundamentação da sentença, transcrevo: 

“Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela parte reclamada, não 

faz provas das alegações trazidas em contestação, o que não serve 

como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os embargos para 

“o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se 

pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 

30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-83.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FERNANDA DA SILVA RONDON (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

6 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002022-83.2019.8.11.0028. INTERESSADO: TATIANA FERNANDA DA 

SILVA RONDON REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito proposta por 

TAIANA FERNANDA DA SILVA RONDON em face de TELEFÔNICA S/A. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. Cumpre salientar que o patrono da parte reclamante apresentou 

novo endereço da reclamada na ID 27258994, contudo, deixou de pleitear 

a redesignação do ato, ou sequer compareceu a data anteriormente 

aprazada. Assim, tal fato somente não autoriza a redesignação do ato, 

ante a imprescindibilidade da presença da parte. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-66.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002146-66.2019.8.11.0028. REQUERENTE: WENDER CESAR DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

WENDER CESAR DE ARRUDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. A 

parte reclamante justificou a ausência em audiência pelo fato de estar 

segregado. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Em análise detida dos autos verifica-se que a parte autora está 

presa. O âmbito dos Juizados Especiais é definido pela celeridade 

processual, uma vez que não admite demandas de alta complexidade. 

Nesse diapasão a Lei 9.099/95 assim estabelece: Art. 8º Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Nestes termos, verifica-se que o indivíduo 

segregado não pode ser parte em processo que tramita no Juizado 

Especial. Dessa forma, a reclamada não possui capacidade para postular 

no âmbito dos Juizados Especiais, por se encaixar no rol constante no art. 

8º da Lei 9.099/95. Com tais considerações, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-96.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARISNALVA ROICE QUEIROZ JIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002047-96.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARISNALVA ROICE 

QUEIROZ JIMENES REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 

de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da parte ré, uma vez que o apontamento negativo 

consta em nome da parte reclamada. Rejeito a preliminar de necessidade 

de inclusão no polo passivo da demanda (chamamento ao processo), vez 

que tal instituto processual não é permitido no âmbito dos juizados 

especiais. Assim, vencidas as preliminares, passo a análise de mérito. 

Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu nome negativado 

por dívida que não fez com a reclamada. Ressalto ainda que apesar da 

parte ré informar a cessão de crédito de terceiro junto a ela, legitimando a 

cobrança da dívida em questão, deixou de acostar a cópia da notificação 

da parte autora quanto a ciência da cessão de crédito realizada entre as 

partes. Outrossim, verifico que mesmo com a alegação de cessão de 

crédito, a parte reclamada é que permanece titular de inscrição negativa 

de crédito. Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato 

impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo 

fato danoso à honra da mesma. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO as preliminares suscitadas e, no 

mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência dos débitos objeto desta lide. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-11.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000091-11.2020.8.11.0028. REQUERENTE: JESSICA CELESTINO 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS SENTENÇA VISTOS, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Materiais proposta por JESSICA CELESTINO em face 

de ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-26.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000090-26.2020.8.11.0028. REQUERENTE: JESSICA CELESTINO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por JESSICA 

CELESTINO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. A parte requerente, devidamente intimada através de seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-93.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000092-93.2020.8.11.0028. REQUERENTE: JESSICA CELESTINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais 

proposta por JESSICA CELESTINO em face de TELEFÔNICA S/A. A parte 

requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, 

dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte 

requerida compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34188 Nr: 792-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odílio Araújo Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/0

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.

Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo da Resolução 313/2020 do CNJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44694 Nr: 2771-81.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rinaldo Adão Gervazoni, Antonio Milhorança, Adilson 

Marcos Milhorança

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Norberto Wilpert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J.F. Bernardes - 

OAB:8.247-B/MT, Marcelo Huck Junior - OAB:17976/MT, Ricardo Luiz 

Huck - OAB:5651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.

Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo da Resolução 313/2020 do CNJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000170-51.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA GONCALVES DURAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000170-51.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)] Autor: EULALIA GONCALVES 

DURAES Requerido: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de 

teletrabalho nas dependências do serviço judicial, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), resta prejudicado neste momento a designação de audiências, 
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tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado será 

prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação. Desse modo, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório, devendo retornarem conclusos para designação de audiência 

após o termino da vigência da Resolução 313/2020 do CNJ. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto dos Gaúchos-MT, 20 de março de 2020 RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-75.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000246-75.2019.8.11.0019 Assunto: [Rural (Art. 

48/51)] Autor: BENEDITA FRANCISCA DO NASCIMENTO Requerido: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Em atenção a 

Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho nas dependências 

do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção 

no contágio pelo COVID-19, dos dias 20/03/2020 até 20/04/2020, cumulado 

com a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional 

de Justiça - CNJ, com vigência até 30 de abril de 2020, sendo que não 

serão realizadas as audiências de qualquer natureza neste período (art. 

2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 249/2020), resta prejudicado neste 

momento a designação de audiências, tendo em vista que não se sabe se 

o prazo acima assinalado será prorrogado, sendo inócua a designação de 

audiência para possível redesignação. Desse modo, DETERMINO que os 

autos aguardem em cartório, devendo retornarem conclusos para 

designação de audiência após o termino da vigência da Resolução 

313/2020 do CNJ. Intimem-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos-MT, 20 de 

março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000388-79.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DIAS LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MOREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 1000388-79.2019.8.11.0019. 

AUTOR(A): RONALDO DIAS LEMOS REU: LUCILENE MOREIRA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de Ação de Despejo c/c Liminar de Urgência c/c 

Cobrança de Arrendamento ajuizada por Ronaldo Dias Lemos em face de 

Lucilene Moreira da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Entre um ato e outro, após o indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita, e facultado ao autor o parcelamento do valor referente 

as despesas processuais, este último pleiteou a homologação da 

desistência da ação (id 28253061). Por fim, foram os autos remetidos à 

conclusão. É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, convém 

registrar que o pedido de desistência tem lugar até a prolação de 

sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de Processo Civil. 

Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da existência de 

expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não resolverá o 

mérito quando homologar a desistência. Neste passo, verifica-se que 

desistência é faculdade da parte autora, que encontra obstáculo apenas 

em norma de ordem pública, quando houver indícios de que a parte 

utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando já contestada a ação, a parte 

requerida se opor ao arquivamento do processo (art. 485, § 4º, CPC). 

Contudo, no caso dos autos, não havendo notícias acerca de infringência 

a norma de ordem pública, pois não houve sequer a citação da parte 

requerida, é de se impor a extinção do processo sem resolução do mérito. 

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC. Disposições finais Custas 

remanescentes pelo requerente, nos termos do art. 90 do CPC. Uma vez 

certificado o trânsito em julgado da presente sentença, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 20 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-24.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000273-24.2020.8.11.0019 POLO ATIVO:MARISETE 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-09.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. (REU)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REU)

FERTISERVICE SERVICOS LOGISTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000274-09.2020.8.11.0019 POLO ATIVO:FERNANDA 

CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS POLO PASSIVO: RODOMAIOR 

TRANSPORTES LTDA. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-50.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000024-50.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): EURIPEDES RIBEIRO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Considerando a proposta de acordo derradeiramente 

apresentada pela autarquia previdenciária, intime-se a parte autora para, 

em 10 dias, manifestar nos autos. Decorrido o prazo acima, retornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 54144 Nr: 3498-56.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDERLANE MARIA DA MAIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Martins Fatureto - 

OAB:99526, GUSTAVO STORTI PIZZOTTI - OAB:135085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a empresa requerida ICATU 

SEGUROS S.A., ao pagamento da indenização securitária à parte autora, 

no importe de 100% do prêmio, conforme previsto no contrato de seguro 

entabulado às fls. 145/230, por meio da Apólice n. 93.104.323, no valor de 

R$ 500.000,00(quinhentos mil reais), devendo ser aplicada a correção 

monetária e os juros de mora pelos índices da apólice, ambos a partir da 

data do respectivo pagamento devido (data do óbito).Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10%(dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000596-74.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

REQUERIDO: CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL Considerando a 

declaração de incompetência, recebo a inicial. Diante do que dispõe o art. 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 de junho de 

2020, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos 

do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000468-83.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000468-83.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos, diante 

dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. ANTONIA DA SILVA LIMA, devidamente 

qualificada, ajuizou Ação Previdenciária para concessão da pensão por 

morte de segurado especial rural, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Inicialmente, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, bem como concessão de tutela antecipada a fim de ser-lhe 

concedido o benefício assistencial pretendido, sob o argumento de que ela 

e seu falecido companheiro sempre desempenharam atividades de rurícola 

e requereu a concessão de tutela provisória de urgência. Junto com a 

inicial, juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. O pedido liminar 

consistente na implantação do benefício previdenciário solicitado, ao 

menos neste momento processual, deve ser INDEFERIDO. É que a tutela 

pleiteada antecipadamente na inicial demanda a análise dos elementos de 

prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em juízo de 

certeza a ser proferido após a angularização processual e formação do 

contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que não restou 

demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer dado 

empírico mais concreto que tenha o condão de espelhar o efetivo 

desempenho de atividade rural do falecido companheiro da Requerente. 

Desta forma, ao menos a meu sentir, não existem evidências sobre o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que trata sobre a tutela de urgência. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

formulado pela Autora. Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão 

da justiça gratuita à Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, sob pena das advertências a que faz menção o art. 344 

do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000449-77.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000449-77.2020.8.11.0059. 
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AUTOR(A): LIBIA ARAUJO DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 17 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-47.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FAUSTINO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000451-47.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSE FAUSTINO FILHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 17 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000069-54.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

JESLLEN MOURA PEREIRA OAB - 061.819.681-13 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000069-54.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 30510419, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dando prosseguimento ao feito, observando a Portaria-Conjunta nº 249, de 

18 de Março de 2020 (Presidência do TJMT e CGJ) e suas eventuais 

alterações posteriores, no tocante à contagem dos prazos processuais. 

Porto Alegre do Norte, 20 de março de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-84.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000455-84.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Desta 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de 

recurso público o qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 

4º, II do CPC), é notório o fato de que os Procuradores do Requerido 

NUNCA comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o 

art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a 

parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 17 de março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000446-25.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VITURINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000446-25.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): PEDRO VITURINO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária proposta 

por PEDRO VITURINO DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos. Consta da 

exordial que o domicílio e residência do requerente é a Vila Espigão do 

Leste. Logo, considerando que a Vila Espigão do Leste está situada na 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT, a presente ação previdenciária 

deveria ter sido proposta naquele Juízo. Consoante o disposto no artigo 

109, §3°, da Constituição Federal, as causas em que forem partes 

instituição de previdência social e segurado serão processadas e julgadas 

na justiça estadual, no foro do domicílio do segurado ou beneficiário, 
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sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. A 

competência da Justiça Federal para julgamento das ações 

previdenciárias é absoluta e constitucionalmente fixada, sendo exceção a 

regra da competência delegada à Justiça Estadual. Logo, o segurado ou 

beneficiário, cujo domicílio não seja sede de Vara Federal, deverá ajuizá-la 

perante o Juízo Estadual da Comarca de seu domicílio, no Juízo Federal 

com jurisdição sobre o seu domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da 

capital do Estado. Desse modo, como o domicílio e residência do autor é a 

Vila Espigão do Leste, localizada na Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, conforme afirma na inicial, na procuração e no comprovante 

de endereço, a competência para processar e julgar a presente ação é 

daquele juízo. Ora, não cabe ao segurado ou beneficiário a seu bel prazer 

escolher a comarca onde irá propor ação, pois é vedado o ajuizamento 

perante Juízo diverso daquele constitucionalmente previsto. Ademais, não 

há falar em aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, uma vez 

que se trata de regra de competência absoluta. Diante disso, 

constatando-se pelos documentos acostados aos autos que o autor é 

residente e domiciliado em município que não pertence a esta Comarca, 

impõe-se o reconhecimento da incompetência delegada da Justiça 

Estadual. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT, observada as anotações e baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre 

do Norte/MT, 17 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-97.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADILSA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000480-97.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA ADILSA PEREIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 20 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-87.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO RAMOS PACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINALDA CARNEIRO LIMA OAB - MT27901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para impugnar à 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

apresentar eventuais quesitos para formulação da perícia médica e indicar 

assistente técnico. Porto Alegre do Norte, 20 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-20.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE SANTOS AMORIM OAB - 062.754.651-07 (REPRESENTANTE)

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO RIBEIRO HENRIQUE SILVA OAB - GO42096 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-44.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000297-29.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENILMA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 99992 Nr: 2516-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayk Moniely Rodrigues Marques
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, (...).Desse modo, pelas razões acima expostas, indefiro, 

por ora, o pedido de concessão da guarda provisória do infante Pedro 

Henrique ao casal Maria Madalena Bueno Martins e Nilmario Rodrigues 

Silva.Esclarece-se que, acaso subsista o interesse na adoção, deverá o 

casal providenciar cadastro judicial para tanto.Em tempo, nos termos 

determinados à referência 210, deverá a ação de destituição do poder 

familiar passar a figurar com ação principal.Ultimando, oficie-se o 

Conselho Tutelar de Confresa-MT a fim de informe o endereço atualizado 

da guardiã das infantes Júlia e Luna, Raimunda Rodrigues da 

Silva.Intimem-se. Expediente necessário. Às providências.Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 47807 Nr: 3583-76.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Benedito Hamerski, Eliane Lazzari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o AR de envio da carta de intimação dos executados 

expedida nos autos não retornou à esta secretaria judiciária até a 

presente data, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente 

para apresentar manifestação em prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze)dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 114657 Nr: 2113-97.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Cabalheiro Neto, Alcione Vieira Brito, 

Renato Quirino de Castro, Clinio Cabalheiro, Adriano Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA DOS ANJOS 

MARINHO - OAB:OAB/GO 55270, Italo Regis de Amorim Freitas - 

OAB:16502/PB, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, Talita Santana Costa 

- OAB:19324- MG, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT, 

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - OAB:18256

 Código: 114657Vistos.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público Estadual em face dos Acusados ADRIANO SILVA DO (...) do 

Código de Processo Penal.Com esteio nestes fundamentos REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor dos 

Acusados CLEYDSON DA SILVA RAMOS e JOÃO VITOR ARAÚJO 

CONTI.Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao 

cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, 

incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) a 

apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente 

decisão;b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela 

OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, 

em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus);c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou 

Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal;d) recolhimento 

domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h00min 

às 06h00min. e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for 

intimado, bem como manter seu endereço atualizado; e f) A proibição de 

alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo. FICAM 

ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA 

DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE 

DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeçam-se ALVARÁS 

DE SOLTURA em nome de ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO, CLINTON 

CABALHEIRO NETO, ALCIONE VIEIRA BRITO, salvo se por outros motivos 

os mesmos não devam permanecer presos.Ciência ao Ministério Público e 

as Defesas.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125056 Nr: 539-05.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Landione Sousa da Cruz, Milena Guimarães da 

Silva, Wenes Mendes Neres, Wenderson Pereira da Silva, vulgo "Negão", 

Weslei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 (...).Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Acusado WENDERSON 

PEREIRA DA SILVA.Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA 

ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, 

incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) a 

apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente 

decisão;b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela 

OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, 

em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus);c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou 

Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal;d) recolhimento 

domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h00min 

às 06h00min. e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for 

intimado, bem como manter seu endereço atualizado; e f) A proibição de 

alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo. FICA 

ADVERTIDO DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, 

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE 

DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA em nome de WENDERSON PEREIRA DA SILVA, salvo se por 

outros motivos o mesmo não deva permanecer preso.Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 125056 Nr: 539-05.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Landione Sousa da Cruz, Milena Guimarães da 

Silva, Wenes Mendes Neres, Wenderson Pereira da Silva, vulgo "Negão", 

Weslei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 INTIMO o Dr. Advogado Adão Delgado da Silva Junior, OAB/MT 26684/O, 

para que compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser 

intimado pessoalmente da decisão de ref. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 122890 Nr: 6840-02.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geane Gomes da Silva Santos, Renato de 

Jesus Carneiro Vulgo " Loco Abreu", José Nilson da Silva Lopes, Eliene 

Oliveira Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 (...) Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Acusado RENATO DE 

JESUS CARNEIRO, vulgo “Loco Abreu”.Outrossim, fica a presente 

revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas 

cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo 

Penal, quais sejam: a) a apresentação de endereço fixo na data da 

intimação da presente decisão;b) o estrito cumprimento das 

Recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua 

residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de 
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prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus);c) fiel 

cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito 

Estadual e Municipal;d) recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período 

noturno, compreendido das 18h00min às 06h00min. e) comparecimento a 

todos os atos do processo a qual for intimado, bem como manter seu 

endereço atualizado; e f) A proibição de alteração do domicílio, SEM 

PRÉVIA autorização do Juízo. FICA ADVERTIDO DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA 

NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA 

em nome de RENATO DE JESUS CARNEIRO, vulgo “Loco Abreu”, salvo se 

por outros motivos o mesmo não deva permanecer preso.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-79.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000077-79.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 21.479,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Financiamento de Produto, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO ALVES DA SILVA 

Endereço: Paulo Verissimo, s/n, Indefinido, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: RUA 

ANTÔNIO LUMACK DO MONTE, 96, Ed. Empressarial Center 2, BOA 

VIAGEM, RECIFE - PE - CEP: 51020-350 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

COMPARECEREM,à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 29/06/2020 Hora: 

12:00 Tipo: Conciliação juizado Tipo: Conciliação juizado Sala: PORTO 

ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO . ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 20 de março de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-07.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MUQUISSAI MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000043-07.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.238,21 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGUINALDO 

MUQUISSAI MASSAVI Endereço: rua osvaldo faria, sn, aeroporto, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: OMNI 

FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA DIONYSIA ALVES BARRETO, 26, - 

DE 502 AO FIM - LADO PAR, VILA OSASCO, OSASCO - SP - CEP: 

06086-045 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, NA 

PESSOA DE ADVOGADO acima qualificada, PARA COMPARECEREM à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 29/06/2020 Hora: 12:30 Tipo: 

Conciliação juizado Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoaisADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 
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art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

(Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos 

casos de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 48 

(quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo deliberação 

em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 20 de março de 2020. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-30.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000563-30.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.074,80 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AQUINO LEITE DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA JANUARIO SANTANA DO CARMO, 461, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: ACE 

SEGURADORA S.A. Endereço: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELDORADO 

BUSINESS TOWER, AVENIDA REBOUÇAS 3970, PINHEIROS, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 05402-920 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 27 de novembro de 

2019. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-41.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000086-41.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 11.199,35 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA NILSA DOS 

SANTOS Endereço: rua das rosas, 01, jardim primavera, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: OMNI 

FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA DIONYSIA ALVES BARRETO, 26, - 

DE 502 AO FIM - LADO PAR, VILA OSASCO, OSASCO - SP - CEP: 

06086-045 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, na 

PESSOA DE SEU ADVOGADO acima qualificada, para COMPARECEREM à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 29/06/2020 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 
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ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 20 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000812-35.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO VILELA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

RENATA CAVALCANTE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB - GO46301 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. C. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a menor a viajar 

conforme requerido. Excepcionalmente, a presente decisão servirá como 

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. Esta autorização é válida pelo 

período de 02 anos, conforme §2º do artigo 83 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Tudo cumprido, arquive-se este feito, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000160-81.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

Vigor Agro Ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLICE MARIA STAUB KUHN (REQUERIDO)

ROMILDO LUIS KUHN (REQUERIDO)

 

Vistos. Chamo o feito à ordem para esclarecer que a decisão proferida em 

ID. 29889329 e ratificada em ID. 30027121 não autoriza o arresto de grãos 

cuja origem ou individualização não seja atribuída ao executado nesta 

execução, especialmente porque não se verifica requerimento, por ora, de 

atribuição de responsabilidade conforme artigo 792 do CPC. No mais, 

cumpra-se, conforme já determinado. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000191-04.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VALQUIRIA ALVES DE LIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE OAB - MT16713/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GÖRGEN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos em regime de substituição legal. Recebo a petição inicial. Não há 

necessidade de recolhimento de custas (art. 10, inciso XXII, da 

Constituição Estadual de Mato Grosso). Trata-se de mandado de 

segurança c/c tutela de urgência impetrado por JULIANA VALQUIRIA 

ALVES DE LIRA contra suposto ato imputado ao prefeito do município de 

Querência, Sr. FERNANDO GORGEN, ambos qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que fez o concurso público (para o cargo de 

psicóloga (Edital nº 001/2018 – anexo) e foi classificada em 2º lugar (há 1 

vaga prevista no edital). Todavia, o município insiste em manter contratos 

temporários e precários em vez de nomear a aprovada na lista. Pois bem. 

O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso 

público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo 

à nomeação. Entretanto, não é o caso dos autos. Isso porque consta dos 

autos o edital do concurso que regulamenta a distribuição de cargos e 

vagas aos concorrentes prevendo apenas 01 (uma) vaga para o cargo de 

almejado, já devidamente preenchido. Em contrapartida, o item 23.2 do 

edital juntado aos autos apregoa que os candidatos classificados, 

excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro 

durante o prazo de validade do concurso público e poderão ser 

convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob 

sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações na Imprensa 

Oficial do Município, ocorridas durante o prazo de validade do concurso 

público. Portanto, não é caso de concessão liminar do pedido formulado, 

especialmente neste juízo de cognição sumária, revelando-se temerária a 

concessão do pedido in limine sem as necessárias informações da 

autoridade apontada como coatora, de modo que INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência vindicada. 1. Notifique-se a autoridade coatora do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações necessárias. 2. Cientifique-se o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 3. 

Abra-se vista ao Ministério Público para parecer, consoante prescreve o 

art. 12 da Lei 12.016/09. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às 

providências

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000957-91.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NARCELLUS EDUARDO BARROS MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE WEILER OAB - PR0027841A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DE ALMEIDA JESUS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar as partes, através de seus 

advogados, via DJE, para que compareçam na audiência de conciliação 

redesignada para o dia 27 de julho de 2020 às 13h00 (MT), conforme 

determinado pelas Portarias-Conjunta nº 247 e 249.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16953 Nr: 138-89.2010.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS JOÃO ROBERTI, HENRIQUE LUIZ MAZUREK, 

Sigmar Rambo, CARLOS ALOYSIO MAZUREK, JORGE MAZUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, SERGIO 

HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 14.924-A

 Certifico para os devidos fins que, os autos são virtuais, podendo ser 

acessado na íntegra através do Portal Eletrônico do Advogado - PEA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32111 Nr: 899-18.2013.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR ASTOR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 14.924-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

quanto a juntada de ref. 22.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15922 Nr: 623-63.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Cardoso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:OAB/SP 126.504, Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:OAB/MT 17209/A

 Conforme preceitua o artigo 7°, do Provimento nº 12/2017 - CGJ, fica a 

parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciárias, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), e da taxa judiciária, no valor de R$ 157,77 (cento e cinquenta e 

sete reais e setenta e sete centavos), perfazendo o total de R$ 571,17 

(quinhentos e setenta e um reais e dezessete centavos), conforme 

apontado acima, devendo promover o recolhimento e comprovar, perante 

a Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de 

Ribeirão Cascalheira, no prazo de CINCO (5) DIAS. Os valores retro 

mencionados deverão ser recolhidos em guia única, conforme a espécie 

(guia para custas judiciárias e/ou guias para taxa judiciária).

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de a emissão das guias 

será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br/guias, no link “EMITIR GUIA”, 

escolhe o item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, deverá 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Em seguida, deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, 

clicar no item TAXA e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46376 Nr: 2079-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT, Izabel Maria da 

Conceição dos Santos, Lourdes Conceição Augusto, José Augusto da 

Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398, 

Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O

 Aqui se tem ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Município de Rio Branco, Izabel Maria da Conceição Santos, 

Lourdes Conceição Augusto e José Augusto da Conceição.

As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem 

produzir, tendo o Município de Rio Branco manifestado pela realização de 

audiência de instrução e julgamento.

É o relatório. Decido.

Defiro o pedido de produção de prova testemunhal, conforme requerido, e 

para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

maio de 2020, às 14h, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Intime-se as partes por intermédio de seu advogado constituído.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30562 Nr: 411-84.2012.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde dos Reis Cruz Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jare Rodrigues Amorim, Leonardo 

Rodrigues dos Reis, Leonarda Cruz Amorin, Keuren Cruz Amorin, Josiene 

Cruz Amorin, Josué Rodrigues dos Reis, LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A, 

Willian Catarino Soares - OAB:25625/A

 Compulsando os autos, verifica-se que a decisão acostada à folha 101, 

nomeou o Dr. Marcelo Barroso Viaro para manifestar a respeito das 

primeiras, assim como sobre as últimas declarações do herdeiro Leandro 

Rodrigues da Silva, tendo o causídico requerido a revogação da 

nomeação à folha 103 por razões de foro íntimo.

Em virtude do pedido de revogação da nomeação, desconstituo a 

nomeação anteriormente feita, e NOMEIO para manifestar nos moldes 

estabelecidos na decisão citada, o douto(a) advogado(a), Dr.(ª) William 

Catarino Soares OAB-MT Nº 25625-A. Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em sentença, conforme o trabalho realizado 

e tabela da OAB/MT.

Posteriormente dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar.

Após conclusos.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37280 Nr: 824-92.2015.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANR, INN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3908

 Aqui se tem ação de guarda cumulada com alimento e pedido de tutela de 

urgência, proposta por Aelia Neves Rodolfo, em favor de I. N. N e em 

desfavor de Joel Novais Lebrão.

Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, cancelo a audiência outrora designada.

Mantenha-se os autos conclusos para posterior redesignação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37468 Nr: 898-49.2015.811.0052

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

proposta por Maria de Lourdes dos Santos em desfavor de José Orlando 

Bezerra da Silva.

Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, cancelo a audiência outrora designada.

Mantenha-se os autos conclusos para posterior redesignação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53297 Nr: 1927-32.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Elexandra Ventura Dutra Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudson Marques Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:192664

 Aqui se tem ação de alimentos com pedido de tutela de urgência, proposta 

por C. D. M., K. D. M. e K. D. M. representados por sua genitora Elexandra 

Ventura Dutra /marques, em desfavor de Rudson Marques Lourenço.

Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, cancelo a audiência outrora designada.

Mantenha-se os autos conclusos para posterior redesignação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-96.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000184-96.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:ROSICLEIA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-66.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-66.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:VERA LUCIA DA 

FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-51.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000187-51.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:ROBERTO JOSE 

NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 20 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-08.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LEMOS BENITEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que, considerando que a contestação é 

tempestiva, intimo a parte autora, via DJE, para contestar a ação no prazo 

de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-82.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA LOUZADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 69006 Nr: 2284-43.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leanderson Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ 

ROBERTO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, reconhecendo a 

consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, 

com relação ao crime que lhe é imputado neste processo.Pela extinção da 

punibilidade do acusado em razão do reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva, DETERMINO a devolução, ao acusado, do valor pago a 

título de fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo 

Penal.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Comunique-se.Diego HartmannJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57065 Nr: 1396-45.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Vedovati Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 Código nº 57065.

Processo nº 1396-45.2014.811.0032.

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que apresente por escrito 

proposta de suspenção condicional do processo, caso este ainda não o 

tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57927 Nr: 1881-45.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francelino Pinho de Hungria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 Código nº 57927.

Processo nº 1881-45.2014.811.0032.

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que apresente por escrito 

proposta de suspenção condicional do processo, caso este ainda não o 

tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70376 Nr: 16-79.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Benedito de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Euripedes da Silva 

Junior - OAB:18.049

 Código nº 70376.

Processo nº 16-79.2017.811.0032.

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que apresente por escrito 

proposta de suspenção condicional do processo, caso este ainda não o 

tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70445 Nr: 72-15.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Domingos de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Código nº 70445.

Processo nº 72-15.2017.811.0032.

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que apresente por escrito 

proposta de suspenção condicional do processo, caso este ainda não o 

tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63878 Nr: 9-24.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Código nº 63878.

Processo nº 9-24.2016.811.0032.

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que apresente por escrito 

proposta de suspenção condicional do processo, caso este ainda não o 

tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64083 Nr: 112-31.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Alonso de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Código nº 64083.

Processo nº 112-31.2016.811.0032.

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que apresente por escrito 

proposta de suspenção condicional do processo, caso este ainda não o 

tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64972 Nr: 470-93.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Adão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que, caso cabível, apresente 

por escrito proposta de suspenção condicional do processo.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 77417 Nr: 3753-90.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abilio Antunes da Costa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Arruda de Carli - 

OAB:14691/MT

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 
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benefício ofertado.

 Se negativas todas as certidões, desde já, DETERMINO a designação de 

audiência para oferecimento da referida proposta conforme pauta do 

conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81500 Nr: 1425-56.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO DE MIRANDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Se negativas todas as certidões, desde já, DETERMINO a designação de 

audiência para oferecimento da referida proposta conforme pauta do 

conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2836-37.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Sandro Sbardelotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RICARDO MAIER - 

OAB:75334, Ricardo Pinto Manoera - OAB:21.096

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Se negativas todas as certidões, desde já, DETERMINO a designação de 

audiência para oferecimento da referida proposta conforme pauta do 

conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60380 Nr: 745-76.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurides Benedito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que, caso cabível, apresente 

por escrito proposta de suspenção condicional do processo.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62331 Nr: 1546-89.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON MANOEL KONJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

INTIME-SE o Ministério Público para que, apresente por escrito proposta de 

suspenção condicional do processo.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62336 Nr: 1551-14.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ELOCK BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que apresente por escrito 

proposta de suspenção condicional do processo, caso este ainda não o 

tenha feito.
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 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62337 Nr: 1552-96.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidilson Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Código nº 62337.

Processo nº 1552-96.2015.811.0032.

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que apresente por escrito 

proposta de suspenção condicional do processo, caso este ainda não o 

tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62644 Nr: 1665-50.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner de Souza Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para eventual apresentação de 

proposta de suspenção condicional do processo, caso este ainda não o 

tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62758 Nr: 1718-31.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730, Roberto Euripedes da Silva Junior - 

OAB:OAB/MT 18.049

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano. Fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95).

Com isto, a fim de viabilizar o oferecimento da devida proposta ao réu, 

DETERMINO à secretaria a juntada dos antecedentes criminais do 

acusado, bem como, consulta quanto a inexistência de anterior gozo do 

benefício ofertado.

 Após, INTIME-SE o Ministério Público para que, caso cabível, apresente 

por escrito proposta de suspenção condicional do processo.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60886 Nr: 954-45.2015.811.0032

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA 

SILVEIRA FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL AGROPECUÁRIA LTDA, MARCIO ANTÔNIO 

PANDOLFI, NOELI IVANI ALBERTI, MARINO JOSE FRANZ, LUCIANO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Alberto Francisco 

Meciano - OAB:8854, Karina Paula Faustino da Silva - OAB:OAB/MT 

15829-A, Vitor Hugo Bena Medeiros - OAB:18762, WELTON ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252, Daniela Seefeld Werner - OAB:7839-B, Gérson Luís 

Werner - OAB:6298-A, Marcos Levi Bervig - OAB:6312-A, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449, Noeli Alberti - OAB:OAB/MT 4061, 

NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061

 Vistos.

 1) Frustrada a tentativa de conciliação, observo que o valor da causa não 

é compatível com o proveito econômico pretendido. O contrato que se 

pretende anular possui o valor de 300 mil sacas de soja e a despeito disso 

a parte autora atribuiu à causa o valor irrisório de R$50.000,00. Assim, 

atribuo à causa o valor de R$7.288.996,00 (sete milhões, duzentos e 

oitenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais), devendo a parte 

autora proceder com o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção 

do feito. Registro que eventual questão relativa à hipossuficiência 

financeira da parte autora encontra-se devidamente superada nos autos 

conexos nº 62036 (1408-25.2015.811.0032), confirmado em sede de 

Agravo de Instrumento nº 1003847-54.2016.8.11.0000, que reconheceu o 

expressivo patrimônio imobiliário do autor, bem como sua capacidade de 

adimplemento das custas processuais. A análise dos pedidos das partes 

está condicionado ao adimplemento das custas.

Decorrido o prazo, com ou sem adimplemento, volte-me conclusos.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 3815-62.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinei Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

1) Inicialmente, verifico que o acusado constituiu advogado, razão pela 

qual, REVOGO a nomeação feita ao advogado Emerson Silva Marques. 

Considerando o trabalho elaborado pelo defensor dativo, FIXO em 

honorários advocatícios o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

Expeça-se certidão de crédito em favor do advogado nomeado.

 2)DECLARO encerrada a instrução processual. 3) Tendo em vista que as 

partes apresentaram alegações finais orais, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.”

 Diego Hartmann

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 25675 Nr: 626-91.2010.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Lopes Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95.

Já constando certidão de antecedentes nos autos (ref.4), INTIME-SE o 

Ministério Público para que apresente por escrito proposta de suspenção 

condicional do processo, caso este ainda não o tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 69792 Nr: 2621-32.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Pelegrini - 

OAB:3821

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95.

Já constando certidão de antecedentes nos autos (ref.6), INTIME-SE o 

Ministério Público para que apresente por escrito proposta de suspenção 

condicional do processo, caso este ainda não o tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70441 Nr: 69-60.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsander Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805

 Vistos em substituição legal.

Em detida analise dos autos verifico que o tipo penal elencado na presente 

ação tem a pena mínima cominada igual ou inferior à um ano fazendo, em 

tese, jus ao instituo da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, 

da Lei n.º 9099/95.

Já constando certidão de antecedentes nos autos (ref.6), INTIME-SE o 

Ministério Público para que apresente por escrito proposta de suspenção 

condicional do processo, caso este ainda não o tenha feito.

 Com a volta dos autos, DESIGNE-SE audiência para oferecimento da 

referida proposta conforme pauta do conciliador.

Ciência ao Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70915 Nr: 271-37.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adorzier Olerino Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Castelandia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que de acordo com a decisão de ref.33, intimo a parte 

autora,para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20512 Nr: 1306-81.2007.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inez Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisvaldo da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássio Felipe Mioto - 

OAB:OAB/MT 7252, Jayr Lemos de Almeida - PERITO - OAB:2246 TD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Yegros Pereira - OAB:, 

KARYME PARADA PEDROSA - OAB:22946/O, Mário Lúcio Franco 

Pedrosa - OAB:5746

 (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à execução 

apresentada pelo Executado FLORISVALDO DA SILVA CRUZ para: a) a 

aplicação do índice de correção INPC-IBGE no valor relativo ao 

ressarcimento à Exequente pelos custos despendidos com a realização 

da perícia; b) para reconhecer que os juros de mora sobre os honorários 

sucumbenciais arbitrados em quantia certa incidirão a partir trânsito em 

julgado da decisão que os fixou, qual seja 16/11/2017, bem como para c) 

afastar a multa cominatória ante a ausência de resistência por parte do 

Executado quando do cumprimento da ordem de imissão na posse. 

Condeno a parte exequente ao pagamento do percentual de 10% (dez por 

cento), a título de honorários de sucumbência, do valor excluído com o 

acolhimento parcial da impugnação. Contudo, considerando que a parte é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, 

conforme dispõem o § 3° do art.98, CPC.Após o trânsito em julgado, 

intime-se a parte Exequente para que traga aos autos o valor atualizado 

do débito, nos termos ora decididos, após intime-se o Executado para que 

efetue o pagamento do valor informado no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidência da multa prevista no §1º do art. 523 do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000616-15.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EOLARIO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000616-15.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): ANTONIO EOLARIO SANTANA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ANTONIO EOLARIO SANTANA contra o INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados, objetivando a concessão 

de tutela antecipada para concessão do benefício previdenciário de auxílio 

- doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, ocasião em que foi INDEFERIDO o pedido de 

tutela antecipada, e DEFERIDO os benefícios da justiça gratuita, nomeando 

na mesma oportunidade médico perito, indicando os quesitos para perícia. 

Autarquia demandada devidamente citada não apresentou contestação, 

juntando apenas extratos CNIS da parte autora. Perícia médica juntada (ID. 

23997084). Instando a se manifestar quanto a perícia, a parte autora 

requereu a nomeação de novo perito especialista nas patologias do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 344 do Código de Processo 

Civil que se o réu não contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o 

magistrado, considerando as provas coligidas aos autos e a passividade 

da parte que se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados 

pela parte na petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se 

manter silente denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da 

demanda, conforme disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos 

contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a 

revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá ser intimada e/ou 

notificada pessoalmente de posteriores atos nesta demanda. Cumpre 

registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;” Pois 

bem. Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade laborativa, enquanto o auxílio-doença é devido àquele, cuja 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual é temporária, nos 

termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 8.213/91, respectivamente. Vejamos. 

Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Já no que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; A concessão de 

tais benefícios pressupõe o implemento dos seguintes requisitos: (a) a 

qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 

12 (doze) contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta 

a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Inobstante a parte autora tenha preenchido os requisitos da qualidade de 

segurada e da carência mínima, verifico que não há o preenchimento dos 

demais requisitos, quais sejam: a superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a 

subsistência; o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Conforme perícia médica juntada à ID. 23997084, não foi constatada a 

incapacidade para seu trabalho ou para a atividade habitual. Embora tenha 

constado que a parte autora está acometida pelas patologias denominadas 

rinite alérgica (CID J30.4) associado a laringite crônica (CID J37.0) não há 

comprovação de qualquer incapacidade laboral. Ademais, o pedido de 

benefício apresentado em 04.04.2019 foi indeferido pela autarquia 

requerida em razão do parecer contrário da perícia médica do INSS, pois 

não foi constatada a incapacidade para o seu trabalho ou para a atividade 

habitual. Resta, portanto, a lide ser solucionada por este Juízo no que diz 

respeito a requerente fazer jus ao recebimento de um dos benefícios 

requeridos, seja na modalidade do auxílio-doença ou da aposentadoria por 

invalidez. Neste contexto, a perícia médica realizada por perito nomeado 

pelo Juízo concluiu que apesar do requerente ser acometido por rinite 

alérgica associada a laringite crônica, o requerente apresenta, “bom 

estado geral” (sic), não estando incapacitado para as atividades 

laborativas, conforme o laudo concluiu “não foi contatada a presença de 

incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente” (sic). Nesse ponto, vale registrar que o laudo foi elaborado 

por médico, o qual possui qualificação técnica e profissional necessária 

para realização de mencionado exame. Além disso, verifico que suas 

respostas são claras e objetivas, não restando dúvidas quanto a 

conclusão. Ora, o perito está equidistante do interesse privado das partes 

e goza de presunção de veracidade e legitimidade, presunção esta que é 

afastada somente mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o 

que não se apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a 

necessidade de nomeação de perito especialista nas patologias do 

requerente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de nova perícia formulado 

pela parte autora. Dessa forma não há que se discutir se a incapacidade é 

transitória ou permanente, uma vez que não há incapacidade. Assim, se a 

doença apresentada não impossibilita o exercício de atividades 

profissionais da parte requerente e de suas atividades habituais, concluo 

que por não ter preenchido o requisito da incapacidade, a parte autora não 

faz jus aos benefícios postulados. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados por ANTONIO EOLARIO SANTANA, devidamente 

qualificado nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS, já qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a 

incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos 

do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Sem custas e honorários em 

virtude da gratuidade da justiça concedida. Em atenção a informação de ID 

29516068, determino que a Secretaria regularize o cadastro da advogada 

constituída pela parte autora, retirando dos autos a habilitação do 

advogado Orivaldo José de Souza Junior –OAB nº 25.597/O. Transitada 

em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se. EXPEÇA-SE o necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA 

PRESENTE SENTENÇA SIRVA COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E 

OFÍCIO NO QUE COUBER. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição 

legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-04.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRESDIANE SAMPAIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 
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manifestar-se com relação à certidão constante no andamento de Id. n. 

30439565, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-07.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em substituição legal. À vista do requerimento de cumprimento de 

sentença, DETERMINO a intimação da parte autora/condenada em litigância 

de má fé, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o 

prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Por sua 

vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte interessada manifestar e indicar bens passíveis de penhora, 

seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a satisfação 

integral do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Rosário Oeste, 05 de Março de 2020. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000132-05.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JANSS ESCOBAR DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se em relação à petição da parte Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-21.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON CRISTIANO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se em relação à petição da parte Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-04.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000317-04.2020.8.11.0032. AUTOR: LOURENCO FARIAS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

substituição. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Sendo assim, para a concessão da 

antecipação de tutela, indispensável se faz à parte requerente, trazer aos 

autos a prova inequívoca, a fim de convencer o Juízo da verossimilhança 

da alegação, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório do requerido. Após analisar a inicial e os 

documentos que a acompanharam, entendo presentes a verossimilhança 

da alegação e o perigo da demora, razão pela qual DEFIRO a tutela 

antecipada pedida. No caso em apreço, a pertinência material está calcada 

na relação de consumo existente entre as partes, conforme denotam os 

documentos inclusos, bem como diante do débito discutido nos autos, com 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica. A verossimilhança da 

alegação se consubstancia no fato de que a parte requerente é usuária 

do serviço de energia elétrica, bem como pela discrepância da fatura 

cobrada, além da autuação em uma unidade que supostamente estava 

desativada. Outrossim, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do 

consumidor os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quando essenciais contínuos. Assim, também lhe 

socorre a previsão legal de que, na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça conforme dispõe o artigo 42 do Código 

de Defesa do Consumidor. O perigo da demora é evidente, pois o 

fornecimento de serviço de energia elétrica é indispensável às atividades 

cotidianas, sendo que a suspensão do seu fornecimento prejudicaria, no 

caso em tela, o próprio sustento da família já que a falta de energia elétrica 

faz perecer alimentos. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, vez que 

no caso de improcedência da reclamatória, a parte requerente deverá 

fazer frente aos pagamentos necessários para satisfação do débito, caso 

as cobranças sejam realmente devidas. Não se trata, por óbvio, de 

supressão dos meios lícitos de coerção para recebimento de créditos por 

parte da requerente, mas de assegurar o direito de ação tendente à 

revisão de cláusulas do instrumento particular de assunção e confissão 

de dívida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida pela requerente, 

o que faço para determinar que a parte requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica. Outrossim, 

estando suspendo o fornecimento do serviço, determino a retomada do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente – 

n° 6/2503535-3. Fixo prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento 

da presente medida. Em caso de descumprimento, fixo a pena de multa 

diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o teto de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Inquestionável que o caso demanda a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos artigos 2º e 3º do 

CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, defiro a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cite-se a parte requerida e intime-se a 

parte autora, para comparecerem a audiência de tentativa de conciliação 

em data a ser designada conforme a pauta da conciliadora. Cumpra-se, 

servindo a presente como mandado, ofício e carta precatória no que 
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couber. Rosário Oeste/MT, 17 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-40.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que houve erro de redação na certidão retro, uma vez que 

constou para intimar a parte Requerida/Recorrida para apresentar 

Contrarrazões, quando o correto seria intimar a parte Autora/Recorrida. 

Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81040 Nr: 872-77.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AGELO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12320

 Isto posto, e pelo o que mais o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido aviado pelo Ministério Público em face de Thiago 

Agelo Teixeira, devidamente qualificados nos autos, e, via de 

consequência, ABSOLVO o acusado, por falta de provas à condenação, 

nos termos do art. 386, V, do CPP.Dou por publicada a presente sentença 

em audiência. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as cautelas e anotações de estilo.Saem os presentes intimados.Às 

providências”. Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68930 Nr: 706-50.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Inês Construções e Comércio LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, VALDIR RIBEIRO, HARRISSON BENEDITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111, Sidney Bertucci - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

 Nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos 

ao arquivo, com baixa na distribuição.

Indefiro o pedido de vistas (carga do processo), por se tratar de processo 

eletrônico, qual a parte possui acesso integral aos autos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71219 Nr: 184-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT, Milton Jones Amorim Vieira - OAB:16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

pagamento dos valores a que fora condenado, pena de serem aplicadas 

as multas do art. 523, § 1º do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78163 Nr: 1554-66.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEO MATANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria de Almeida - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A

 Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade e remetam-se os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80099 Nr: 472-63.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLEN REGYNA PEREIRA DE 

ARRUDA - OAB:23823/O

 Vistos etc.

Ref. 130: REITERE-SE a expedição do mandado de prisão dirigido ao 

Requerido (ref. 100), no endereço indicado em ref. 130.

DEFIRO a expedição de certidão para fim de protesto, na forma do artigo 

517 do NCPC. Expeça-se o necessário.

Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie-se o necessário.

Para análise do pedido de penhora online, primeiramente, intime-se a parte 

exequente.

 Cumpra-se.

 Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos etc.
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Expeça-se o respectivo mandado de imissão na posse.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81532 Nr: 1048-56.2017.811.0053

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA 

- OAB:14563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto no prazo legal. Diante 

disso, intimo o advogado da parte autora para, caso queira, apresentar as 

Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88538 Nr: 1857-12.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Martimiano da cunha 

junior - OAB:13695, GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - OAB:9299/MT, 

HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707

 Certtifico que a parte autora não apresentou os memoriais, contudo 

consta na inicial que está sendo patrocinado pela DP, motivo pelo qual 

remeto os autos para manifestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-06.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNER LUCAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000442-06.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:DAGNER LUCAS 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-88.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000443-88.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:DILSON SILVA 

CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES CINTRA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-73.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000444-73.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LUCIENE GOMES 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-43.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REU)

 

PROCESSO n. 1000446-43.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LUCIENE GOMES 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-61.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT13830-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 
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os dados bancários e CPF do titular da conta, para expedição do alvará 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 20 de março de 2020 ALBERTO 

DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-53.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON PAES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT13830-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 

os dados bancários e CPF do titular da conta, para expedição do alvará 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 20 de março de 2020 ALBERTO 

DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011884-88.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MENEZES AURICHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da partes autora da audiencia designada nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 20 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-78.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DONELES FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 
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causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-78.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DONELES FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.
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Processo Número: 1000822-63.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DONELES FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 696 de 764



 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.
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Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 
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percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-48.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DONELES FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 
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MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-33.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DONELES FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 
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requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-03.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 
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causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-85.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000827-85.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GENESIO ANGELO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA/MT Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência 

de questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de agosto de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 
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lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TAPAJOS SEMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 
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defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TAPAJOS SEMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000836-47.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE ANTONIO TAPAJOS 

SEMPIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 
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DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCY GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 
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pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCY GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-69.2019.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

LEOCY GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-54.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCY GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 
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Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-39.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCY GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 
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da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 
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majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-09.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 
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pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-13.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000448-13.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DE SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-91.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 
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“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-76.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-46.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 
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Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 
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desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-95.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000449-95.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:DANIEL 

BARBOSA DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-83.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 
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não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-80.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CORDEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000450-80.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:APARECIDO 

CORDEIRO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-65.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CASSIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000451-65.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ANA CASSIA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-48.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DONELES FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 
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MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-66.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000438-66.2020.8.11.0053. AUTOR: ALCINA GONCALVES DA SILVA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada pela parte requerente, ao 

argumento de cobranças indevidas. Extrai-se da prefacial que a parte 

requerida está cobrando valores acima da média mensal de consumo. 

Sustenta a ilegalidade da medida. Com lastro nestas premissas, postula a 

parte requerente pela concessão de liminar para determinar à parte 

requerida cobre, apenas, o valor da média mensal de consumo. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é 

cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, para a 

concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois requisitos 

basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de grave dano. 

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pela parte 

requerente. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o 

pedido liminar aventado pela parte requerente. No mais, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e cite-se a parte Reclamada, por meio de carta, 

que deverá ser enviada pelo correio, com AR, para nela comparecer. 

Conste na carta de citação as conseqüências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-72.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ATAUYLZA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA PROCESSO 

N.°: 1000169-72.2019.811.0017 PARTE AUTORA: ATAUYLA DA 

SILVAPEREIRA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Visto etc. Compulsando os autos 

vislumbro que a parte autora solicitou desistência do feito conforme 

termo/petição acostado ID nº 20888908, referente o assunto a Turma 

Recursal de Mato Grosso já definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso 

Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: Banco 

Bradescard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO 

FONAJE. RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 
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mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 

-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Giordana Ribeiro Cardozo JUÍZA LEIGA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – 

assinado eletronicamente Visto etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-72.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ATAUYLZA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA PROCESSO 

N.°: 1000169-72.2019.811.0017 PARTE AUTORA: ATAUYLA DA 

SILVAPEREIRA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Visto etc. Compulsando os autos 

vislumbro que a parte autora solicitou desistência do feito conforme 

termo/petição acostado ID nº 20888908, referente o assunto a Turma 

Recursal de Mato Grosso já definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso 

Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: Banco 

Bradescard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO 

FONAJE. RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 

-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Giordana Ribeiro Cardozo JUÍZA LEIGA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – 

assinado eletronicamente Visto etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-57.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ATAUYLZA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação a ser 

realizada no Edifício do Fórum, em 13/06/2019, às 13hrs(MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000294-40.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DORZANYN MORAES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Intimação para impugnara a contestação juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-60.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação para impugnar a Contestação juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-17.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIRLENE ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação para impugnar a contestação juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-45.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e 

em atenção às normas da CNGC/MT, IMPULSIONO o feito para Intimar a 

parte autora, na pessoa de seu advogado constituído, para impugnar à 

contestação, no prazo legal. São Félix do Araguaia, 20 de março de 2020. 

Flávio Sousa Nogueira Analista Judiciário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146877 Nr: 3055-95.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 146877

Vistos, etc.

 Trata-se de ação previdenciária de pensão por morte, proposta por 

MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

 Sustenta que conviveu maritalmente com o Sr. João Ribeiro Gomes. No 

entanto, em 12 de março de 1998 foi a óbito, deixando a companheira 

desamparada. Assevera que sempre acompanhou seu esposo no labor 

campesino, dependendo todo este tempo dele. Entende que os requisitos 

para a concessão do benefício encontram-se presentes.

 Em decisão inaugural foi concedido o benefício da justiça gratuita e 

determinada a citação do INSS (fls. 13).

 Devidamente citada, a autarquia requerida ofereceu contestação, 

arguindo a preliminar de prescrição quinquenal, e, no mérito, sustentou 

que a parte autora não comprovou a qualidade de segurado do “de cujus” 

ao tempo do óbito, bem como a sua condição de dependente, pugnando 

pela improcedência do pedido (fls. 14/29).

 Impugnação à contestação às fls. 35/39.

 Sobreveio decisão saneadora rejeitando a preliminar arguida, fixando os 

pontos controvertidos e designando audiência de instrução (fls. 

40/40verso).

 Na audiência de instrução foi ouvida uma testemunha da requerente. 

Após, a advogada da parte autora apresentou alegações finais orais 

remissivas. Já a autarquia requerida, devidamente intimada, deixou de 

comparecer, restando prejudicada a apresentação de seus memorias.

 É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Da prejudicial de mérito

Nas relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo 

prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício 

previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não 

reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em 

razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ.

Desse modo, nas ações judiciais para concessão de benefício 

previdenciário, a prescrição atinge somente as prestações antecedentes 

ao quinquênio anterior a propositura da ação.

No caso em comento, a parte autora não requereu a pensão por morte no 

prazo de até noventa dias do óbito, razão pela qual, na hipótese de 

procedência do pedido, o termo inicial do benefício será a data do 

requerimento administrativo do benefício (29/08/2018), nos termos do 

disposto no artigo 74 da Lei 8.213/91. Razão pela qual, não operou-se a 

prescrição quinquenal.

 Inexistindo irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito.

Do mérito

Trata-se de ação previdenciária proposta pela autora visando a 

concessão de pensão pela morte de seu companheiro Sr. João Ribeiro 

Gomes.

 Para a concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurado do falecido, bem como da 

situação de dependência da requerente, nos termos do art. 74 da Lei nº 

8.213/91. O fato gerador do direito à percepção do benefício de pensão 

por morte, somente se verifica na data do óbito do segurado.

 No caso em pauta, o óbito do companheiro da requerente ocorrera em 

12/03/1998, e, sendo a data do óbito o ponto referencial para se perquirir 

qual a legislação aplicável ao caso em tela, deve incidir a Lei nº 8.213/91, 

que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, no que 

for compatível com a CRFB/88, a qual prevê a concessão da pensão por 

morte aos dependentes do segurado chefe ou arrimo de unidade familiar, 

a contar da data prevista nas hipóteses do art. 74 da Lei nº 8.213/1991.

 Com efeito, nesse influxo de ideias, dois são os requisitos necessários 

para a concessão do pedido: a) condição de dependente da requerente; e 

b) qualidade de segurado do falecido.

 Logo, verifica-se que o ‘de cujus’ se enquadra na qualidade de segurado 

especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99.

 Como início de prova material apresentou: a Certidão de Óbito, constando 

que o “de cujus” exercia a profissão de lavrador; Certidão de Nascimento 

do filho do casal, todas qualificando o “de cujus” (genitor) como lavrador e 

Carteira de Associação de Pequenos Produtores Rurais de São José do 

Xingu.

 Assim, ao contrário do alegado na contestação, a Certidão de Óbito é 

início de prova material de que à época do falecimento o “de cujus” exercia 

atividade rural.

 Outrossim, como início de prova material de que a requerente convivia em 

união estável com o “de cujus” acostou aos autos Certidão de Nascimento 

do filho em comum, bem como cópia dos documentos pessoais do falecido 

companheiro.

Ademais, a comprovação de que o “de cujus” trabalhava como rurícola e 

de que convivia em união estável com a autora foi corroborada 

satisfatoriamente pela oitiva da testemunha, produzida em audiência de 

instrução e julgamento.

 Em sua oitiva, a testemunha Antônio Lopes dos Santos declarou que 

quando conheceu a autora há 40 anos ela já era casada com o Sr. João 

Ribeiro, com quem teve 4 filhos. Informou que o “de cujus” era lavrador e 

vivia com a autora na Fazenda Matão.

 Confirmou que a autora e o companheiro conviviam como se casados 

fossem e exerciam atividade rural em regime de economia familiar, 

retirando o sustento exclusivamente do labor no campo, o que perdurou 

até a data do seu falecimento.
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Com efeito, o início de prova material em conjunto com a prova testemunhal 

comprova a qualidade de segurado especial do “de cujus” e que convivia 

em união estável com a autora.

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada. O fato é que, e 

isso não se pode olvidar, que a circunstância do falecido companheiro da 

requerente dedicar-se à realização de atividades eminentemente rurais no 

regime de economia familiar, inerente à condição de rurícola, o quê 

qualifica-o como segurado especial e, como corolário natural, viabiliza a 

concessão do benefício previdenciário. Portanto, restou demonstrado que 

o “de cujus” era rurícola, na condição de segurado especial.

 Quanto à dependência econômica da requerente, nos termos do art. 16, I, 

e §4.º da Lei nº 8.213/91, trata-se de dependência presumida.

 “Art. 16. São beneficiários do Regime de Previdência Social, na condição 

de dependentes do segurado:

I-o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

 §4.º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e das demais deve ser comprovada.”

 Doravante, o art. 26 da lei supramencionada estabelece, verbis:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

 I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;”

 Portanto, considerando que o benefício de pensão por morte tem natureza 

alimentar, de subsistência, voltada a assegurar a sobrevivência daquele 

que vive sob a dependência econômica de outrem e, uma vez 

demonstrada a condição de segurado do falecido, a condição de 

dependência e a necessidade econômica da requerente, necessário se 

faz o deferimento do pedido, ante o preenchimento dos requisitos legais. 

Nesse diapasão:

 “MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURADO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO. 

EMPREGADO. MORTE. PENSÃO. CARÊNCIA. 1 - Estabelecida relação de 

emprego, inicia-se a condição de segurado obrigatório, 

independentemente de ter sido ou não recolhido o valor da contribuição 

previdenciária, relativa ao mês de salário. 2 - A pensão por morte é devida 

aos dependentes, não dependendo de carência, conforme o art. 26, I, da 

Lei n. 8.213/91. 3 - Falecido o empregado, durante a vigência do pacto 

laboral, era ele segurado da Previdência Social, devendo ser examinada a 

situação deduzida na impetração. 4 - Apelação parcialmente provida. 5 - 

Sentença reformada”. (TRF 1ª Região – AMS n.° 96.01.52725-7/RO, 

Relator: Juiz Lindoval Marques de Brito, Julgado em 15/09/1998).

 Dispositivo.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte à 

autora MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA, no valor de 01 (um) 

salário mínimo nacional, inclusive 13º, a contar da data do requerimento do 

benefício em sede administrativa (29/08/2018), nos termos do artigo 74, II, 

da Lei 8.213/91. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido comando.

 Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de 

mora de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, 

a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009).

 A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.

 ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, que 

fixo em 10% do valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ e 

tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil.

 Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 São Félix do Araguaia, 12 de março de 2020.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31321 Nr: 2569-91.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Raimundo da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

IV, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de 

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que 

beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do Código 

de Processo Civil. P.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.São Félix do Araguaia - MT, 19 de 

março de 2020.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137200 Nr: 619-03.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Guimarães Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:OAB/MT 24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial proposto por Cleiton 

Guimarães Aguiar, por conseguinte, extingo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor nas custas e despesas processuais, observada a 

condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sua 

sucumbência, eis que beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 

98, §3.º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. São Félix do Araguaia/MT, 19 de março de 2020.Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146810 Nr: 3012-61.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeus Alves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor Amadeus Alves Costa, no valor de 01 (um) salário 

mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do 

requerimento administrativo (29/08/2018). Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 
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concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, independentemente do 

trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de 

referido comando.Quanto as prestações vencidas desde então, serão 

devidos correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada 

parcela, e juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009).A correção monetária e os juros 

devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.ISENTA a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o 

art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.São Félix do 

Araguaia/MT, 19 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-90.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA BARBOSA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000323-90.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ANALIA BARBOSA AGUIAR REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, proposta por ANÁLIA BARBOSA AGUIAR 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos. Assevera que sempre laborou como rurícola na 

qualidade de segurada especial, bem como cumpriu o requisito etário. 

Relata, ainda, estar casada com o Sr. Almir Fernandes Aguiar desde 

11/06/1977, constando em sua certidão de casamento que este ostenta 

condição de lavrador, e que sempre o acompanhou no labor rural. 

Entende, então, estarem preenchidos os requisitos legais para a 

concessão do benefício. Em decisão inaugural o pedido de implantação do 

benefício, em sede tutela antecipada, foi deferido (id 19884949). Citada, a 

autarquia requerida ofereceu contestação, arguindo a preliminar de 

prescrição quinquenal e, no mérito, que a autora não apresentou início de 

prova material do labor rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou do cumprimento do período de carência, 

pugnando pela improcedência do pedido, eis que não preenchidos os 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário (id 

20458895). Seguiu-se a apresentação de impugnação à contestação (id 

21220022). Em contínuo foi proferida decisão saneadora fixando os 

pontos controvertidos e designando audiência de instrução e julgamento 

(id 23489741). Na audiência de instrução foram ouvidas duas 

testemunhas da parte autora, tudo armazenado em mídia digital. Ao final, o 

advogado da requerente apresentou alegações finais orais remissivas. 

Ausente a autarquia requerida, apesar de intimada, restando prejudicada a 

apresentação de suas alegações finais. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Da preliminar. Aprioristicamente, no tocante a prejudicial de mérito 

arguida pela autarquia requerida que ainda não tinha sido posta sob 

análise, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas 

a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, com repercussão 

geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental ao benefício 

previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua 

qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com isso, 

reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de 

benefício previdenciário. Logo, a preliminar arguida pela instituição 

previdenciária não é digna de acolhimento. Inexistindo irregularidades a 

serem sanadas ou preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do 

mérito. Do mérito. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural 

por idade. Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria 

por idade ao trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, 

no art. 48 da lei 8.213/91, senão vejamos: Art. 48. A aposentadoria por 

idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1º Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. § 2º Para os efeitos 

do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Grifei). Observa-se, portanto, para que a 

autora tenha o direito ao benefício previdenciário deve comprovar a idade 

mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos e apresentar questões fáticas que 

deixam claro que ele exerceu atividades na condição de ruralista em 

regime de economia familiar no período citado. Do requisito idade. A autora 

nasceu em 10/11/1960, conforme documentos pessoais juntados. Nesse 

sentido é nítido que ela atingiu a idade mínima para aposentar-se. Assim, 

resta agora analisar se a autora demonstrou por início de prova material, 

juntamente com prova testemunhal, o efetivo exercício de atividade rural 

pelo prazo legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 8.213/91, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Do requisito 

comprovação do prazo de carência do exercício efetivo de atividade rural. 

Nesse tema, em atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, a 

autora juntou como início de prova material: Certidão de Casamento, onde 

consta a profissão de seu marido como lavrador; Certidão do INCRA que 

demonstra o assentamento de seu esposo; Declaração de Exercício de 

Atividade Rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Novo Santo Antônio – MT; Aditivo de Retificação e Ratificação 

de Cédula Rural; Comprovante de Contribuição Sindical; Ficha de Cadastro 

da Família Rural; Folha Resumo de Cadastro Único – V7 e o Espelho da 

Unidade Familiar. Pelo entendimento desta Juíza, os documentos trazidos 

são suficientes para configurar como início de prova material de que a 

autora exerceu a atividade rural no período de carência requisitado, tendo 

em vista a dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua 

condição, por meio de prova material, seja pela precariedade do acesso 

aos documentos exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela 

própria natureza do trabalho exercido no campo que, na maioria das 

vezes, não são registrados e ficam impossibilitados de apresentarem 

prova escrita do período trabalhado. Esse é, também, o posicionamento da 

Jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE A TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 

8.213/91. REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO 

DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. 

- A legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 

60 anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas. (TRF-5 - 
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AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador Federal 

Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - Página: 

330 - Nº: 91 - Ano: 2008) A respeito do assunto, a Turma de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou o enunciado 14: 

“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício”. Ademais, in casu, a comprovação do tempo de 

serviço na zona rural foi corroborada satisfatoriamente pela oitiva das 

testemunhas, produzida em audiência de instrução e julgamento. Em sua 

oitiva, a testemunha Dalila Soares Garcia disse que conheceu a autora em 

1989 na Chácara São Joaozinho, que seu marido era vaqueiro e ela o 

ajudava na atividade campesina. Relatou que ao serem beneficiados com 

uma posse do INCRA, o casal foi morar no Projeto de Assentamento Santo 

Antonio da Mata Azul. Depois de anos se mudaram para uma posse mais 

perto da cidade, onde a autora e seu marido vivem até hoje. Questionada, 

afirmou que a requerente e seu marido sempre trabalharam na zona rural, 

extraindo o sustento exclusivamente do labor no campo. A testemunha 

José Alves Nunes disse que conheceu a autora e seu marido em 2007 na 

posse em que moravam no P.A Mata Azul, onde plantavam mandioca, 

abacaxi, faziam queijo e tinham alguns poucos gados de leiteiros. Do 

mesmo modo, afirmou que a autora exercia o trabalho rural na companhia 

do marido, não tendo outra fonte de renda. Assim, as testemunhas 

confirmaram que a autora exerce atividade rural em regime de economia 

familiar, retirando o sustento exclusivamente do labor no campo. Logo se 

vê que referidos depoimentos em conjunto com o início de prova material 

demonstram o labor rural por período superior ao da carência exigida, ou 

seja, por mais de 15 (quinze) anos. Desse modo, a qualidade de segurada 

especial da autora restou comprovada pelo início de prova material em 

conjunto com a prova testemunhal. No que se refere à prova testemunhal 

como meio hábil à comprovação da atividade rurícola, é oportuno registrar 

que na sistemática do Código de Processo Civil a prova testemunhal tem a 

mesma eficácia de outras provas, conforme estabelece o artigo 369, uma 

vez que ela possibilita a confirmação e o esclarecimento da prova material 

juntada. Assim, comprovado o exercício da atividade rural em regime 

familiar, entendo que o pedido de aposentadoria por idade rural formulado 

na inicial deve ser acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de 

segurada especial e manter essa qualidade independentemente do 

recolhimento completo das contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 

8213/91). Assim, considerando as explanações supra, cumpre declarar a 

autora segurada especial e conceder a ela o benefício da Aposentadoria 

Rural por Idade, consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes 

assinalados no dispositivo desta sentença. Dispositivo. Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a 

conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade à 

autora ANÁLIA BARBOSA AGUIAR, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do 

requerimento administrativo (22/06/2018). Em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, independentemente do 

trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de 

referido comando. Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada 

parcela, e juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009). A correção monetária e os juros 

devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. ISENTA 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o 

art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

São Félix do Araguaia – MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-18.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JUCA BARROS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000289-18.2019.8.11.0017. REQUERENTE: JUCA BARROS COELHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Sentença. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS ajuizada por JUCA BARROS COELHO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados. Tentada a conciliação, esta restou 

infrutífera, em audiência realizada na data de 16 de Outubro de 2019. 

Houve a apresentação de contestação pela parte requerida, seguida da 

apresentação de impugnação à contestação pelo autor. Logo em seguida, 

as partes apresentaram minuta de acordo extrajudicial realizado, datada 

de 04 de Dezembro de 2019), onde a parte requerida se comprometeu a 

pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, dando integral 

quitação ao objeto da presente demanda. Em petição de ID nº. 28420255, a 

requerente peticionou informando a quitação integral do débito, 

requerendo a extinção do processo. Relatei o necessário, fundamento e 

decido. O acordo deve ser homologado e a presente ação ação deve ser 

extinta em razão do pagamento. Pois bem, tendo em vista o pagamento 

integral do débito, o requerido cumpriu com o disposto no art. 924, II, do 

CPC que disciplina: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; Portanto, como resta dos autos, o executado 

quitou o débito conforme informado pela juntada do comprovante. Desta 

forma, não havendo qualquer situação que enseje a continuidade da 

presente execução, com fundamento na racionalização do serviço e no 

princípio da eficiência, a extinção do presente é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. I. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e 

conforme fundamentação acima JULGO EXTINTO o processo nos termos 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com 

julgamento de mérito. II. Com relação ao acordo firmado entre as partes, 

HOMOLOGO-O fazendo-o parte integrante desta sentença, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do CPC. Sem custas na forma da lei 

9.099/90. III. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. IV. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se V. Expeça-se o necessário. São Félix do Araguaia-MT, 20 de 

março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-79.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MALBA RIBEIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS (REQUERIDO)

PATRICIA DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010042-79.2016.8.11.0017. REQUERENTE: MALBA RIBEIRO MARTINS 

REQUERIDO: PATRICIA DE TAL, JESUS Vistos, etc. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Decido. Preliminarmente, é de 

conhecimento que se encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, 
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motivo pelo qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da 

ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo o 

Requerente interesse no prosseguimento do feito, não se vislumbra 

qualquer irregularidade/ilegalidade em sua extinção, nos termos requeridos 

em audiência de conciliação (ID nº. 27109479) com a concordância da 

parte requerida. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

promovente ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios, com fulcro no do art. 55 da Lei 

9.099/95. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, proceda-se baixa e remeta-se o feito ao 

arquivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. 

R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 20 de Março de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-87.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000459-87.2019.8.11.0017. REQUERENTE: RICARDO HENKE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

etc.. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. A 

ausência do promovente importa em contumácia e extinção do processo. 

Conforme certificado pela Nobre Conciliadora, em audiência de conciliação 

cujo termo se junta em ID nº. 100045987, a parte promovente foi 

devidamente intimada (ID nº. 25581134),, contudo, não justificou sua falta. 

Dispõe o artigo 485, inciso III, NCPC: “Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” 

E, por excesso de zelo, o artigo 2º da Lei 9.099/95 alerta e orienta pela 

utilização do critério da simplicidade e celeridade. Face o exposto, julgo 

EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Novo Código Processual Civil, bem como no artigo 51, inciso I e 

parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Às providencias. São 

Félix do Araguaia/MT, 20 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-20.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000457-20.2019.8.11.0017. REQUERENTE: ALLAN OLIVEIRA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc.. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso 

relatório. A ausência do promovente importa em contumácia e extinção do 

processo. Conforme certificado pela Nobre Conciliadora, em audiência de 

conciliação cujo termo se junta em ID nº. 100045720, a parte promovente 

foi devidamente intimada (ID nº. 25580225), contudo, não justificou sua 

falta. Dispõe o artigo 485, inciso III, NCPC: “Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” 

E, por excesso de zelo, o artigo 2º da Lei 9.099/95 alerta e orienta pela 

utilização do critério da simplicidade e celeridade. Face o exposto, julgo 

EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Novo Código Processual Civil, bem como no artigo 51, inciso I e 

parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Às providencias. São 

Félix do Araguaia/MT, 20 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-72.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000460-72.2019.8.11.0017. REQUERENTE: JESSICA ALVES SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc.. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso 

relatório. Fundamento e decido. Conforme certificado pela Nobre 

Conciliadora, em audiência de conciliação cujo termo se junta em ID nº. 

100046072, a parte promovente foi devidamente intimada (ID nº25581978), 

contudo, deixou injustificadamente de comparecer à oralidade. Consoante 

o disposto no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/90, a ausência do autor a 

qualquer das audiências importa em extinção do feito sem exame do 

mérito. Desse modo, a ausência do promovente importa em contumácia e 

extinção do processo. Outrossim, por excesso de zelo, o artigo 2º da Lei 

9.099/95 alerta e orienta pela utilização do critério da simplicidade e 

cceleridade. Dispositivo Face o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo no artigo 51, inciso I e parágrafo 

1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. Às providencias. São Félix do 

Araguaia/MT, 20 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-05.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 
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1000458-05.2019.8.11.0017. REQUERENTE: RICARDO HENKE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

etc.. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. 

Fundamento e decido. Conforme certificado pela Nobre Conciliadora, em 

audiência de conciliação cujo termo se junta em ID nº. 100045805, a parte 

promovente foi devidamente intimada (ID nº. 25581106), contudo, não 

justificou sua falta. Vistos, etc.. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso relatório. Fundamento e decido. Conforme certificado pela Nobre 

Conciliadora, em audiência de conciliação cujo termo se junta em ID nº. 

100045720, a parte promovente foi devidamente intimada (ID nº. 

25580225), contudo, deixou injustificadamente de comparecer a oralidade. 

Consoante o disposto no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/90, a ausência do 

autor a qualquer das audiências importa em extinção do feito sem exame 

do mérito. Desse modo, a ausência do promovente importa em contumácia 

e extinção do processo. E, por excesso de zelo, o artigo 2º da Lei 

9.099/95 alerta e orienta pela utilização do critério da simplicidade e 

celeridade. Dispositivo Face o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo no artigo 51, inciso I e parágrafo 

1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. Às providencias. São Félix do 

Araguaia/MT, 20 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 15/2020-CA

 A Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora 

do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei: 

CONSIDERANDO o Provimento 17/2019/CM, que estabelece o Plantão 

Regional no 1º Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso nos finais de semana e feriado, bem como no plantão semanal;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão 

judiciário, mensalmente, em conformidade com o referido provimento;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão judiciário de finais de semana e 

feriados das 13h00min às 17h00min no Polo de Cáceres, bem como, 

plantão semanal, da área cível e criminal da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos-MT, referente ao mês de Abril de 2020, da seguinte forma: 

DATA CLASSE JUIZ (A) SERVIDOR (A) OFICIAL DE JUSTIÇA CONTATO 

–PLANTÃO SERVIDOR(A) 01 a 03 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Mayara J. M. de Souza Welbson de F. Carvalho (65) 9.9605-4758

04 e 05 FINAL DE SEMANA Hanae Yamamura de Oliveira Mayara J. 

Mesanini de Souza Welbson de F. Carvalho (65) 9.9605-4758

06 a 09 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini Mayara J. M. de Souza 

Emerson A. Vilasin (65) 9.9605-4758 10 Feriado Helícia Vitti Lourenço 

Vera Lúcia B. da Silva Emerson A. Vilasin (65) 9.9635-1062

11 e 12 FINAL DE SEMANA Helícia Vitti Lourenço Vera Lúcia B. da Silva 

Emerson A. Vilasin (65) 9.9635-1062 13 a 17 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Mayara J. M. de Souza Fernando Gomes Soares (65) 

9.9605-4758

18 e 19 FINAL DE SEMANA Henriqueta Fernanda C. Alencar Nereide dos 

Santos Silva Fernando Gomes Soares (65) 9.9622-9041 20 e 21 Ponto 

facultativo e Feriado Henriqueta Fernanda C. Alencar José Carlos Pozzar 

Luís Felipe Carniel (65) 9.9613-3568

22 a 24 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini Mayara J. M. de Souza Luís 

Felipe Carniel (65) 9.9605-4758 25 e 26 FINAL DE SEMANA José Eduardo 

Mariano Arlétima M. de Oliveira Luís Felipe Carniel (65) 9.9989-7733

27 a 30 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini Mayara J. M. de Souza 

Adão F. Nascimento (65) 9.9605-4758 Art. 2º O serviço de Plantão 

Judiciário, na primeira Instância, deverá obedecer às disposições contidas 

na CNGC e no Provimento nº 17/2019-CM. Art. 3º A convocação dos 

escalados para o plantão se dará por meio da Publicação da Portaria no 

Diário da Justiça Eletrônico Art. 4º. A presente portaria deverá ser afixada 

em local visível para divulgação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Notifique-se os servidores e 

magistrados designados para o plantão. Encaminhe-se cópia a presidência 

do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à 

Coordenadoria de Magistrados, à Coordenadoria de Comunicação, à 

Promotoria de Justiça e a OAB local. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 

de Março de 2020. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito e 

Diretora do Foro

PORTARIA N. 16/2020

A Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito da Vara 

Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, no uso de suas 

atribuições legais, Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – 

Novo Coronavírus, e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 

247/2020 de 16 de março de 2020; onsiderando a Portaria Conjunta 

249/TJMT de 18/03/2020 que determinou em seu artigo 2º, §1º que fosse 

elaborado Plano de Trabalho; Considerando a necessidade de retificar os 

itens 2.2 a 2.4 e 6 e 7 da Portaria 14/2020;

RESOLVE: 1. DA DISTRIBUIÇÃO

1.1. A partir de 20/03/2020 (sexta-feira) toda a distribuição ocorrerá 

exclusivamente pelo Sistema PJE. Os servidores Anne Patrícia Pedroso 

Lima Teixeira e José Carlos Pozzar, distribuidora e auxiliar da distribuição, 

trabalharão via home office (das 13h às 19h e das 12h às 18h, 

respectivamente) e estarão disponíveis dentro deste período para 

atendimento via telefone. 1.2. Os protocolos e ofícios advindos da Cadeia 

Pública e Delegacia de Polícia devem, também, ser realizados através dos 

sistemas eletrônicos SEEU e PJE, respectivamente. Em caso de 

impossibilidade, devem ser encaminhados para os e-mails 

sjqm.unica@tjmt.jus.br e anne.lino@tjmt.jus.br.

 2. DA SECRETARIA

 2.1. Em obediência aos artigos 2º e 5º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 

18/03/2020, os servidores da Secretaria atuarão em teletrabalho 

movimentando os Sistemas PJE , SEEU, SISCONDJ, Apolo Eletrônico e 

BNMP da seguinte forma: a) Expedição de Ofícios, Certidões e Cartas de 

Intimação (com posterior encaminhamento dos documentos após o término 

do prazo previsto na Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020); b) 

Expedição de Alvarás Eletrônicos (referentes aos processos do Sistema 

PJE) pelo Sistema SisconDJ;

c) Expedição de Alvará de Soltura e Mandados de Prisão pelo Sistema 

BNMP;

d) Expedição de Guia de Acolhimento Institucional e outras medidas 

urgentes relacionadas a Infância e Juventude;

e) Fazer remessa eletrônica de processos do Sistema SEEU e PJE;

f) Movimentação dos processos do Apolo Eletrônico com remessa e 

expedição de documento.

 2.2. Os servidores da Secretaria que atuarão em teletrabalho são: Mayara 

Jenniffer Mesanini de Souza, Kalliany Campos Ferreira, Vera Lúcia 

Borges, Elisângela Antônia Lopes, Tereza Cássia da Cruz Capelletti, 

Rosimeiri Delforno, Arlétima Morais de Oliveira e Nereide dos Santos Silva. 

2.3. O horário de trabalho dos servidores da Secretaria que atuarão em 

regime de teletrabalho é das 13h às 19h (Mayara Jenniffer Mesanini de 

Souza e Kalliany Campos Ferreira) e das 12h às 18h (Vera Lúcia Borges, 

Tereza Cássia da Cruz Capelletti, Elisângela Antônia Lopes, Rosimeiri 

Delforno, Arlétima Morais de Oliveira e Nereide dos Santos Silva), ficando 

disponibilizado o telefone 065 9 9242-5994 para contato relativo aos 

processos urgentes e apenas durante o horário de expediente. 2.4. Os 

servidores que não atuarão em teletrabalho por não possuírem acesso à 

internet, deverão compensar os serviços posteriormente, conforme 

previsto no artigo 2º, §2º da Portaria Conjunta 249 PRES/TJMT de 

18/03/2020, sendo eles: Arlindo Rodrigues Nogueira, Marly Eulézia de 

Paula, Laurita Batista Rodrigues, Alda Mery Rocha da Silva, José Antônio 

Furlaneto. 2.5. Diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica 

prejudicada a movimentação dos processos físicos. Se, porventura, 

houver pedido relacionado a cumprimento de prisão civil ou criminal nestes 

processos os advogados devem entrar em contato pelo telefone 065 9 

9242-5994. Nestes casos, será efetuada a prévia comunicação e pedido 

de autorização ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme no artigo 

2º, §2º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 para que o servidor 

da Secretaria compareça pessoalmente ao Fórum para dar andamento do 

processo físico.

 3. DO GABINETE

 3.1. Os assessores e magistrados trabalharão durante o horário de 

expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria Conjunta 

249/TJMT de 18/03/2020.

3.2. Para informações acerca de processos que encontram-se conclusos 

os advogados poderão entrar em contato pelos telefones 065 9 

9672-8630 (Lindsey) e 065 9 9617-8558 (Thamyres).
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4. DO ATENDIMENTO

4.1. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, membros 

do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara Única da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Office 

365.

4.2. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato 

prévio com o gabinete, através do telefone: 065 9 9672-8630 ou 065 9 

9617-8558. 4.3. São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião: I - O advogado deverá estar 

regularmente habilitado nos autos do processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional; III - Possuir instalado em seu 

computador o sistema Office 365, acesso adequado à internet, câmera de 

vídeo e microfone; IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 

2º, informando o número de sua inscrição na OAB e o número do 

processo sobre o qual pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio; VI - 

Informar o nome de contato Office 365 para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via Office 

365.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião. §3º. Não será realizada a reunião em 

videoconferência caso o advogado, no momento de início da chamada, 

esteja em ambiente inadequado ou em movimento. §4º. Havendo 

impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado na data e hora 

agendada, haverá redesignação para o horário mais próximo, com 

comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda. 4.4. Os atendimentos virtuais ocorrerão em 

todos os dias úteis, durante todos os dias de expediente forense ordinário 

(ou outro horário a ser estabelecido pelo magistrado). 4.5. Caberá à 

Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do agendamento 

prévio), juntamente com o magistrado, controlar a agenda de 

videoconferências via Office 365 e tomar todas as providências para o 

adequado funcionamento do sistema. 4.6. Deverá a Secretaria/Gabinete 

(dependendo da opção para controle do agendamento prévio) manter 

registro de todas as ligações solicitando agendamento, com identificação 

dos dados constantes no art. 3º, bem como o resultado do agendamento.

4.7. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

5. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

5.1. Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento via 

e-mail, devendo se ater ao cumprimento de medidas urgentes, evitando a 

exposição desnecessária em ambiente público. 5.2. Os Oficiais de Justiça 

que não possuírem impressora em suas residências poderão efetuar 

pedido de acautelamento a este juízo, informando o número do tombo do 

equipamento, bem como de resma de papel suficiente ao cumprimento dos 

mandados.

 5.3. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado de Prisão, 

bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de Justiça 

realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de distância e 

medidas sanitárias.

6. DO PLANTÃO

6.1. A distribuição de processos durante o regime de plantão ocorrerá 

exclusivamente pelo e-mail sjqm.unica@tjmt.jus.br.

6.2. No primeiro dia útil após o plantão o Distribuidor deverá efetuar a 

distribuição dos processos protocolados em regime de plantão no Sistema 

PJE.6.3. Em caso de dúvida ou necessidade de contato com o servidor 

plantonista, entrar em contato pelo telefone do servidor que constará no 

site: http://www.tjmt.jus.br/PJComarcas. Havendo impossibilidade de 

acessar o site estará disponível o telefone (065) 9 9242-5994.

 7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão 

registrar diariamente os processos movimentados durante o expediente 

forense. Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/TJMT 

de 18/03/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato. 

7.2. A Agente da Infância e Juventude atuará em regime de sobreaviso. 

Sendo acionada para atuar em cumprimento de medidas urgentes relativas 

à Infância e Juventude deverá realizar o cumprimento tomando as devidas 

precauções de distância e medidas sanitárias.

7.3. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pela Juíza Diretora 

do Foro desta Comarca. 7.4. Desta Portaria deve ser dada ciência à OAB, 

Ministério Público, Prefeituras Municipais, Câmaras de Vereadores, 

Conselhos Tutelares e Delegacia de Polícia Civil das cidades de Porto 

Esperidião e Glória D’Oeste/MT. Presidência e Corregedoria do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 7.5. Em anexo a esta Portaria constarão os telefones de servidores que 

atuarão em regime de teletrabalho. 7.6. Esta portaria entra em vigor em 20 

de março de 2020. São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

 ANEXO 1 Telefones para contato: Anne Patrícia Pedroso Lima Teixeira – 

Distribuidora – (065) 9 9976-7109 José Carlos Pozzar – Auxiliar da 

Distribuição – (065) 9 9613-3568 Gilson da Silva Martins – Gestor Geral – 

(065) 9 9959-7427 Tereza Cássia da Cruz Capelletti – Gestora 

Administrativa III – (065) 9 9954-1279

Mayara Jenniffer Mesanini de Souza – Gestora da Vara – (065) 9 

9605-4758 Lindsey Nunes Quirino – Assessora de Gabinete I – (065) 9 

9672-8630

Thamyres Muller Silva – Assessora de Gabinete II – (065) 9 9617-8558

Vara Única

Portaria

PORTARIA N. 08/2020/CA

A Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini, Juíza de Direito da Vara Única da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, no uso de suas atribuições 

legais,

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

Considerando a Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 que determinou 

em seu artigo 2º, §1º que fosse elaborado Plano de Trabalho;

RESOLVE:

1. DA DISTRIBUIÇÃO

1.1. A partir de 20/03/2020 (sexta-feira) toda a distribuição ocorrerá 

exclusivamente pelo Sistema PJE. O servidor Rafael Soares Silva Araújo, 

Distribuidor e Gestor Administrativo, trabalhará via home office (das 13h 

às 19h) e estará disponíveis dentro deste período para atendimento via 

telefone.

1.2. Os protocolos e ofícios advindos da Cadeia Pública e Delegacia de 

Polícia devem, também, ser realizados através dos sistemas eletrônicos 

SEEU e PJE, respectivamente. Em caso de impossibilidade, devem ser 

encaminhados para os e-mails portoesperidiao.vara@tjmt.jus.br e 

rafael.araujo@tjmt.jus.br.

2. DA SECRETARIA e CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1. Em obediência aos artigos 2º e 5º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 

18/03/2020, os servidores da Secretaria atuarão em teletrabalho 

movimentando os Sistemas PJE, SEEU, SISCONDJ, Apolo Eletrônico e 

BNMP da seguinte forma:

a) Expedição de Ofícios, Certidões e Cartas de Intimação (com posterior 

encaminhamento dos documentos após o término do prazo previsto na 

Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020);

b) Expedição de Alvarás Eletrônicos (referentes aos processos do 

Sistema PJE) pelo Sistema SisconDJ;

c) Expedição de Alvará de Soltura e Mandados de Prisão pelo Sistema 

BNMP;

d) Expedição de Guia de Acolhimento Institucional e outras medidas 

urgentes relacionadas a Infância e Juventude;

e) Fazer remessa eletrônica de processos do Sistema SEEU e PJE;

f) Movimentação dos processos do Apolo Eletrônico com remessa e 

expedição de documento.

2.2. Os servidores da Secretaria que atuarão em teletrabalho são: Fátima 

Adrielly Silva Freitas, Antônio Marcos de Oliveira Correia, José João 

Fornaciari Neto, Robson Júnior Botelho Davantel.
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2.3. O horário de trabalho dos servidores da Secretaria que atuarão em 

regime de teletrabalho é das 13h às 19h (Fátima Adrielly Silva Freitas, José 

João Fornaciari Neto, Robson Júnior Botelho Davantel) e das 12h às 18h 

(Antônio Marcos de Oliveira Correia), ficando disponibilizado o telefone 65 

9 9237-6303 para contato relativo aos processos urgentes e apenas 

durante o horário de expediente.

2.4. Os servidores que não atuarão em teletrabalho por não possuírem 

acesso à internet, deverão compensar os serviços posteriormente, 

conforme previsto no artigo 2º, §2º da Portaria Conjunta 249 PRES/TJMT 

de 18/03/2020, sendo apenas a servidora Claudia Cristina Martins de 

Souza.

2.5. Diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica 

prejudicada a movimentação dos processos físicos. Se, porventura, 

houver pedido relacionado a cumprimento de prisão civil ou criminal nestes 

processos os advogados devem entrar em contato pelo telefone 65 9 

9237-6303. Nestes casos, será efetuada a prévia comunicação e pedido 

de autorização ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme no artigo 

2º, §2º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 para que o servidor 

da Secretaria compareça pessoalmente ao Fórum para dar andamento do 

processo físico.

2.6. O horário de trabalho dos servidores da Central de Administração que 

atuarão em regime de teletrabalho é das 08h às 11h e das 12h às 19h 

(Jorge Luis Carreiro – Gestor Geral), ficando disponibilizado o telefone 65 

9 9910-5538 para contato relativo aos processos urgentes e apenas 

durante o horário de expediente.

2.7. Os servidores que não atuarão em teletrabalho por não possuírem 

acesso à internet, deverão compensar os serviços posteriormente, 

conforme previsto no artigo 2º, §2º da Portaria Conjunta 249 PRES/TJMT 

de 18/03/2020, sendo apenas a servidora Edna Maria da Silva Assunção.

3. DO GABINETE

3.1. Os assessores e magistrados trabalharão durante o horário de 

expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria Conjunta 

249/TJMT de 18/03/2020.

3.2. Para informações acerca de processos que encontram-se conclusos 

os advogados poderão entrar em contato pelos telefones 65 9 9638-7775 

Victor (em relação aos processos cíveis) e 65 9 9699-030 Rômulo 

(processos criminais).

4. DO ATENDIMENTO

4.1. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados e 

membros do Ministério Púbico no gabinete da Vara Única da Comarca de 

Porto Esperidião-MT, será realizado por videoconferência, através da 

ferramenta tecnológica denominada Office 365.

4.2. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato 

prévio com o gabinete, através do telefone: 65 9 9638-7775 (Victor).

4.3. São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema Office 365, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato Office 365 para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via Office 

365.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 

§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

4.4. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

4.5. Caberá à Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio), juntamente com o magistrado, controlar a agenda de 

videoconferências via Office 365 e tomar todas as providências para o 

adequado funcionamento do sistema.

4.6. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

4.7. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

5. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

5.1. Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento via 

e-mail, devendo se ater ao cumprimento de medidas urgentes, evitando a 

exposição desnecessária em ambiente público.

5.2. Os Oficiais de Justiça que não possuírem impressora em suas 

residências poderão efetuar pedido de acautelamento a este juízo, 

informando o número do tombo do equipamento, bem como de resma de 

papel suficiente ao cumprimento dos mandados.

5.3. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado de Prisão, 

bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de Justiça 

realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de distância e 

medidas sanitárias.

6. DO PLANTÃO

6.1. A distribuição de processos durante o regime de plantão ocorrerá 

exclusivamente pelo e-mail

portoesperidiao.vara@tjmt.jus.br.

6.2. No primeiro dia útil após o plantão o Distribuidor deverá efetuar a 

distribuição dos processos protocolados em regime de plantão no Sistema 

PJE.

6.3. Em caso de dúvida ou necessidade de contato com o servidor 

plantonista, entrar em contato pelo telefone do servidor que constará no 

site: http://www.tjmt.jus.br/PJComarcas. Havendo impossibilidade de 

acessar o site estará disponível o telefone 65 9 9237-6303.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão 

registrar diariamente os processos movimentados durante o expediente 

forense. Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/TJMT 

de 18/03/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato.

7.2. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pela Juíza Diretora 

do Foro desta Comarca.

7.3. Desta Portaria deve ser dada ciência à OAB, Ministério Público, 

Prefeituras Municipais, Câmaras de Vereadores, Conselhos Tutelares e 

Delegacia de Polícia Civil das cidades de Porto Esperidião e Glória 

D’Oeste/MT. Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

7.4. Em anexo a esta Portaria constarão os telefones de servidores que 

atuarão em regime de teletrabalho.

7.5. Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020.

Porto Esperidião-MT, 19 de março de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 

ANEXO 1

Telefones para contato:

Rafael Soares Silva Araújo – Distribuidor/Gestor Administrativo – (65) 9 

9901-4870

 Fátima Adrielly Silva Freitas – Gestora da Vara – (65) 9 9976-1093

Victor Augusto da Cruz de Oliveira – Assessor de Gabinete - Feitos Cíveis 

– (65) 9 9638-7775

 Ademir Rômulo Rosa Reis – Assessor de Gabinete – Feitos Criminais – 

(65) 9 9699-0303

 Jorge Luis Carreiro – Gestor Geral – (65) 9 9910-5538
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-91.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000368-91.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:DOUGLAS 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

27/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-76.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000369-76.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:DOUGLAS 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

27/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-61.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000370-61.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:DOUGLAS 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

17/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-46.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JUARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA & CIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000371-46.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:CELSO JUARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA VILMA DO CARMO 

POLO PASSIVO: VENTURA & CIA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

20/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010042-47.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010042-47.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: MARIA GONCALVES 

RODRIGUES EXECUTADO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. Alvará de 

levantamento juntado em ID. 21609956. 4. Havendo o devedor adimplido a 

obrigação, conforme evidenciado no bloqueio realizado em ID. 12958668, a 

extinção do feito é medida que se impõe. 5. Isto posto, JULGO EXTINTA a 

presente execução e faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do CPC. 6. Sem custas e despesas processuais. 7. Transitada em 

julgado e não havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. De São José 

dos Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010042-47.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010042-47.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: MARIA GONCALVES 

RODRIGUES EXECUTADO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. Alvará de 

levantamento juntado em ID. 21609956. 4. Havendo o devedor adimplido a 

obrigação, conforme evidenciado no bloqueio realizado em ID. 12958668, a 

extinção do feito é medida que se impõe. 5. Isto posto, JULGO EXTINTA a 

presente execução e faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do CPC. 6. Sem custas e despesas processuais. 7. Transitada em 

julgado e não havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. De São José 

dos Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000034-28.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000034-28.2018.8.11.0039. REQUERENTE: LUCINDA DE 

SOUZA MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. 

Alvará de levantamento juntado em ID. 21609361. 4. Havendo o devedor 

adimplido a obrigação, conforme evidenciado no comprovante de 

pagamento carreado aos autos em ID. 20473524, a extinção do feito é 

medida que se impõe. 5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

e faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 6. Sem 

custas e despesas processuais. 7. Transitada em julgado e não havendo 

pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

8. Cumpra-se, expedindo o necessário. De São José dos Quatro 

Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000034-28.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000034-28.2018.8.11.0039. REQUERENTE: LUCINDA DE 

SOUZA MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. 

Alvará de levantamento juntado em ID. 21609361. 4. Havendo o devedor 

adimplido a obrigação, conforme evidenciado no comprovante de 

pagamento carreado aos autos em ID. 20473524, a extinção do feito é 

medida que se impõe. 5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

e faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 6. Sem 

custas e despesas processuais. 7. Transitada em julgado e não havendo 

pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

8. Cumpra-se, expedindo o necessário. De São José dos Quatro 

Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001242-90.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hiroshy Edemar Winck (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001242-90.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA CORDEIRO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

JUARA, HIROSHY EDEMAR WINCK Considerando que a Portaria Conjunta 

n° 247, de 16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, em que se determina a suspensão das audiências 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, redesigno à audiência outrora agendada, 

para o dia 27 de abril de 2020, às 14h45min. Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-87.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSÉ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTECNICA PRISMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000699-87.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: JOSÉ DA SILVA REQUERIDO: ELETROTECNICA PRISMA 

LTDA - EPP Considerando que a Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, em que se determina a suspensão das audiências pelo prazo de 

15 (quinze) dias, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 27 

de abril de 2020, às 15h00min. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Sapezal/MT, 18 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88260 Nr: 272-15.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORVETE WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a juntada do 

laudo técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100117 Nr: 1716-49.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GIOVANI GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a juntada do 
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laudo técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 1744-17.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a juntada do 

laudo técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105152 Nr: 4196-97.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a juntada do 

laudo técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111602 Nr: 2996-21.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a juntada do 

laudo técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78887 Nr: 2344-43.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA IVONE DOS SANTOS VALENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a juntada do 

laudo técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 2585-75.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ANTONIO FILIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICÍSSIMO - 

OAB:22829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a juntada do 

laudo técnico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125904 Nr: 1129-22.2020.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICKAEL MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO INDICIADO 

MICKAEL MIGUEL DA SILVA, sem o pagamento de fiança, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 

319, do CPP):1- Comparecimento bimestral em juízo para informar 

endereço e justificar suas atividades;2- Proibição de ausentar-se desta 

Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização 

judicial;3- Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença.Cientifique-se o indiciado que o descumprimento das medidas 

impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, o 

restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, 

§4º do CPP.Expeça-se alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro 

motivo deva permanecer preso.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78861 Nr: 2332-29.2014.811.0078

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GUARÁ-LTDA, ANTONIO VEFAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SAMPAIO NUNES - 

OAB:3912/AM, LIZANDRA BRAGA SOARES DE MELO - OAB:8156/AM, 

RAQUEL MACIEL DA SILVA - OAB:, TEREZA CRISTINA OLIVEIRA 

CARNEIRO DA CUNHA - OAB:8741/AM

 Intima-se a parte Requerida da sentença prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108893 Nr: 1313-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GRELLERT SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:OAB/MT 

13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da sentença prolatada nos autos ref. 16.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106058 Nr: 4610-95.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCIO MARQUIORETO 

- OAB:14021

 Intima-se as partes da sentença prolatada nos autos ref. 53.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-42.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:
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DEMOCRATA CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA (AUTOR(A))

DEMOCRATA CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE MARIA PEREIRA DE MELO OAB - SP186227-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. LINS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000357-42.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

DEMOCRATA CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA, DEMOCRATA 

CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA REU: W. LINS DOS SANTOS 

Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 15 de maio de 2020, às 15h00min. Nos termos do §3º do art. 

334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo 

será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010195-26.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARA NICELY DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILSON DA CRUZ SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, nas pessoas de seus advogados(as) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestarem-se nos autos quanto a Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-31.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGG CHEMICAL CORPORATION LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE A PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA NÃO ENTREGA DE 

INTIMAÇÃO, DEVENDO IMPULSIONAR OS AUTOS NO PRAZO DE 5(CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-78.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BORBA DA LUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO DE MORAES JUNIOR OAB - MT6208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LA BARCA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE 

PESSOAS LTDA (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE O AUTOR PARA QUERENDO, APRESENTE IMPUGNAÇÃO 

DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-15.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BRANDAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE A PARTE REQUERIDA PARA QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE CONTRARRAZÕES AO RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000853-08.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO VIEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMA-SE A PARTE AUTORA PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO AGENDADA NOS AUTOS.

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-61.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL Ofício de remessa autos 

1000121-61.2018.8.11.0078 Sapezal - MT, 20 de março de 2020. 

Referência: Processo: 1000121-61.2018.8.11.0078 REQUERENTE: 

SILMARA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Excelentíssimo(a): Remeto a Vossa Excelência 

os autos de número 1000121-61.2018.8.11.0078 para apreciação do(s) 

recurso(s) interposto(s). Respeitosamente, Daniel de Sousa Campos Juiz 

de Direito (assinado digitalmente) AO(À) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) 

PRESIDENTE(A) DA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, s/nº Anexo Administrativo - Dês. Antônio Arruda do TJ/MT 

Centro Político Administrativo - CEP: 78.050-970 Telefone: (65) 3617-3847

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-70.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL TEIXEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE TERESINHA ERDTMANN OAB - MT0007343S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL Ofício de remessa autos 

8010302-70.2016.8.11.0078 Sapezal - MT, 20 de março de 2020. 

Referência: Processo: 8010302-70.2016.8.11.0078 REQUERENTE: ELIEL 

TEIXEIRA PEREIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA Excelentíssimo(a): 

Remeto a Vossa Excelência os autos de número 

8010302-70.2016.8.11.0078 para apreciação do(s) recurso(s ) 

interposto(s). Respeitosamente, Daniel de Sousa Campos Juiz de Direito 

(assinado digitalmente) AO(À) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) 

PRESIDENTE(A) DA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, s/nº Anexo Administrativo - Dês. Antônio Arruda do TJ/MT 

Centro Político Administrativo - CEP: 78.050-970 Telefone: (65) 3617-3847

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-23.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI BATEZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL Ofício de remessa autos 

1000130-23.2018.8.11.0078 Sapezal - MT, 20 de março de 2020. 

Referência: Processo: 1000130-23.2018.8.11.0078 REQUERENTE: 

CLAUDINEI BATEZ DE FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A. Excelentíssimo(a): 

Remeto a Vossa Excelência os autos de número 

1000130-23.2018.8.11.0078 para apreciação do(s) recurso(s ) 

interposto(s). Respeitosamente, Daniel de Sousa Campos Juiz de Direito 

(assinado digitalmente) AO(À) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) 

PRESIDENTE(A) DA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, s/nº Anexo Administrativo - Dês. Antônio Arruda do TJ/MT 

Centro Político Administrativo - CEP: 78.050-970 Telefone: (65) 3617-3847

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-60.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WEBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (ADVOGADO(A))

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO OAB - MT0016152S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000371-60.2019.8.11.0078. REQUERENTE: CARLOS WEBLER 

REQUERIDO: TIM S/A CARLOS WEBLER ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de TIM 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Após regular trâmite 

processual a parte autora informou que não tem mais interesse no 

prosseguimento da demanda, consoante petição retro. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o relatado, 

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil e Enunciado n. 90 do FONAJE. 

Sem custas e honorários. Tendo em vista a preclusão lógica, 

reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). Cumpridas as 

determinações, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sapezal/MT, 20 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000184-67.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

IGUISVON PRADO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000184-67.2020.8.11.0094 Assunto: [Intimação] 

Autor: IGUISVON PRADO DE ALMEIDA Requerido: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a 

segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, 

também, ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins 

cabíveis, SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS DOCUMENTOS 

FALTANTES, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT. Cite-se e 

intime-se. Após, devolva-se com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000186-37.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000186-37.2020.8.11.0094 Assunto: [Intimação] 

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Requerido: 

SAMARA DINO DA SILVA Vistos. Recebo a presente missiva precatória, 

uma vez que, de acordo com os requisitos legais. Cumpra-se conforme 

deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS 

DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de acordo com o estabelecido na 

CNGC/MT. Cite-se e intime-se. Após, devolva-se com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000166-46.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDNER DA SILVA ALVES PARANAÍBA (REQUERENTE)

JOSÉ AILTON DAVID PARANAÍBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CÉLIO GOUVEIA GALAN (REQUERIDO)

ELLEN ALVES GALAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000166-46.2020.8.11.0094 Assunto: [Atos 

executórios, Diligências] Autor: JOSÉ AILTON DAVID PARANAÍBA e outros 

Requerido: CÉLIO GOUVEIA GALAN e outros Vistos, etc. Recebo a 

presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos 

legais do artigo 260 do CPC. Cumpra-se conforme deprecado, procedendo 

inicialmente com a avaliação do bem penhorado, podendo a segunda via 
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ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Após a avaliação, intimem-se 

as partes e interessados da avaliação, para no prazo legal, manifestarem. 

Após a manifestação das partes, retornem os autos conclusos para 

homologação da avaliação. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante 

todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, SOLICITANDO, SE FOR 

O CASO, OS DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Cite-se e intime-se. Após, devolva-se com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10985 Nr: 611-33.2010.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802, Ana Cláudia Teixeira Borges - OAB:11471-A/MT, Flavio 

de Pinho Masiero - OAB:13.967/MT, José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Patricia Quessada Milan - OAB:MT/7.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Cuida de quatro processos que estão apensos entre si com as seguintes 

particularidades e andamentos:

 1. Processo Código 11581 – 323-51.2011.8.11.0094 – Autor Apolinário 

Empreendimentos e Requerido Hildebrando José Pais dos Santos. Cuida de 

ação reivindicatória cumulada com perdas e danos referente à parte ideal 

correspondente a 42,7956 há de uma parte maior de 294,796 há inscritos 

na matrícula 900 do Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã.

Despacho inicial em fl. 113, sendo a conexão com os autos de Código 

10985 reconhecida em fls. 127/128, com apresentação da contestação em 

fls. 136/313, ocorrendo o saneamento em fls. 324/330. Audiência de 

instrução realizada em fls. 367/369, momento em que houve o saneamento 

de preliminares, a realização de produção de prova testemunhal aplicável 

aos autos 11581, 11580 e 10985, sendo deferida a prova pericial, com 

sua juntada em fls. 440/488. Foram apresentados quesitos em fls. 399/400 

e quesitos complementares em fls. 492/493, com petição de análise sobre 

tais quesitos.

 2. Processo Código 11580 – 322-66.2011.8.11.0094 – Autor Apolinário 

Empreendimentos e Requerido Hildebrando José Pais dos Santos e Nilton 

Martins Garcia. Cuida de ação reivindicatória cumulada com perdas e 

danos referente à parte ideal correspondente a 16,9028 há de uma parte 

maior de 294,796 há inscritos na matrícula 900 do Ofício de Registro de 

Imóveis de Tabaporã.

Despacho inicial em fl. 38, sendo reconhecida a conexão aos autos 10985 

em fls. 52/54, com a contestação do requerido Hildebrando em fls. 66/245, 

sendo certificado a falta de contestação do requerido Nilton em fl. 248. A 

contestação foi impugnada em fls. 249/256, ocorrendo o saneamento em 

fls. 259/265.

 Audiência de instrução realizada em fls. 308/339, momento em que houve 

o saneamento de preliminares, a realização de produção de prova 

testemunhal aplicável aos autos 11581, 11580 e 10985, sendo deferida a 

prova pericial, com sua juntada em fls. 440/488 no processo 11581. Foram 

apresentados quesitos em fls. 399/400 do processo de código 11581, bem 

como, quesitos complementares em fls. 492/493 do processo 11581, com 

apresentação de quesitos em fls. 342/343 dos autos 11580.

 3. Processo Código 10985 – 611-33.2010.11.0094 – Autor Hildebrando 

José Pais dos Santos e Requerido Apolinário Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. Cuida de ação de usucapião referente à parte ideal correspondente 

a 102,3742 há de uma parte maior de 294,796 há inscritos na matrícula 

900 do Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã.

Despachada a inicial em fl. 64, com a apresentação da contestação em fls. 

153/242, sendo impugnada em fls. 245/251. Em fls. 258/259 foi 

reconhecida a conexão referente aos autos 11580, 11581, 11590 e 

10985. Às fls. 299/330 foi realizada audiência de instrução, momento em 

que houve o saneamento de preliminares, a realização de produção de 

prova testemunhal aplicável aos autos 11581, 11580 e 10985, sendo 

deferida a prova pericial, com sua juntada em fls. 440/488 no processo 

11581. Foram apresentados quesitos em fls. 399/400 do processo de 

código 11581, bem como, quesitos complementares em fls. 492/493 do 

processo 11581, com apresentação de quesitos em fls. 342/343 dos 

autos 11580 e quesitos da parte autora em fls. 365/367 dos autos 10985.

4. Processo Código 11590 – 31493-41.2011.8.11.0094 – Autor Apolinário 

Empreendimentos e Requerido Marcos Antônio Gonzales, Celso Henrique 

da Silva Ferro e Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro. Cuida de ação 

reivindicatória cumulada com perdas e danos referente à parte ideal 

correspondente a 15,0330 há de uma parte maior de 294,796 há inscritos 

na matrícula 900 do Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã.

Em fls. 50/106 apresentada a contestação de Marcos Antônio, ocorrendo 

sua impugnação em fls. 109/119, sendo o processo saneado em fls. 

121/124. Agravo de instrumento juntado em fls. 149/151, com a ampliação 

do polo passivo em fls. 152/153. Em fl. 178v ocorrida a citação do 

Requerido Celso, sendo apresentada sua contestação em fls. 200/252, 

cuja impugnação se encontra em fls. 257/264. A requerida Renata foi 

citada por edital em fl. 266, sendo revel e nomeado curador especial cuja 

contestação se encontra em fls. 268/270. Em fls. 273/275 houve o 

cadastramento de novo advogado, sendo que pela certidão de não 

impugnação à contestação aportou a petição de fls. 283/289 para análise.

 Pois bem. Decido.

 A) Verifica-se que a despeito de serem 4 (quatro) processos correndo 

anexados, com o reconhecimento da conexão, em verdade, 3 desses 4 

processos já se encontram em fases adiantada, cuja etapa diz respeito 

apenas à quesitação complementar e memoriais finais. Desta forma, para 

fins de evitar qualquer atraso em relação aos processos adiantados, nada 

impede o desentranhamento para prosseguimento em separado do 

processo de código 11590, cujas partes divergem dos outros 3 processos 

restantes, sendo que, eventual decisão dada nos processos de códigos 

11581, 10985 e 11580 cujos efeitos possam acarretar no processo de 

Código 11590, será dada a devida importância.

 Logo, ab initio, determino que apenas os processos 11581, 10985 e 

11580 permaneçam em conjunto, considerando a utilização de produção 

de prova em conjunto realizada em audiência e, em perícia. O processo de 

código 11590 permanecerá, ao menos por enquanto, com andamentos 

separados, considerando a fase processual, nada impedindo eventual 

julgamento em conjunto, caso haja qualquer risco de decisão conflitante 

com os demais, nos termos do art. 55, §3º do CPC.

B) Dos processos de Código 11581, 11580 e 10985, a despeito da petição 

de fls. 494 aduzindo que este juízo encerrou a instrução processual, fato 

é, que não houve o encerramento como dito. Aliás, na ata de audiência 

juntada em fls. 367/369 dos Autos 11581 consta no inciso IX da referida 

ata que a fase instrutória seria seguida da perícia. Assim, desnecessário 

qualquer chamamento à ordem do respectivo processo, conforme pedido 

em fl. 494, pois inexiste qualquer tipo de decisão encerrando a instrução.

Em continuidade, verifica-se que o Laudo foi juntado em fls. 440/488 do 

processo 11581, sendo que foram apresentados quesitos em fls. 399/400 

(Apolinário) do processo de código 11581, quesitos de fls. 365/367 

(Hildebrando) dos autos 10985, quesitos em fls. 342/343 (Apolinário) dos 

autos 11580.

 Por fim, foi requerida pela Parte Apolinário o saneamento pelo perito 

tendente a responder os quesitos de fls. 399/400 dos Autos de Código 

11581, bem como, foram apresentados quesitos complementares em fls. 

492/493 do processo 11581 (Hildebrando). Insta consignar que as partes 

foram intimadas do laudo pericial, bem como para se manifestarem do 

referido laudo, conforme certidão de fl. 489, com publicação no DJE de 

18/09/2019, do Código 11581.

 Passando ao enfrentamento dos requerimentos atinentes aos autos 

11581, 10985 e 11580, conforme já delimitado, fora realizada audiência 

instrutória com o aproveitamento das provas orais, bem como da perícia.

 Em especial verifica-se que a perícia foi determinada para verificar a 

localização e extensão das áreas dispostas nesses três processos, bem 

como das benfeitorias realizadas.

 Consta resposta aos quesitos feitos por Apolinário em fls. 342/343 dos 

Autos 11580 em fl. 477 do Laudo Pericial. Da mesma forma, na mesma 

página do Laudo consta a respostas dos quesitos feitos pela mesma parte 

nos Autos 10985 em fl. 292. Logo, em relação à parte Apolinário, falta a 

resposta aos quesitos de fls. 399/400 dos Autos 11581, em especial o 

quesito 3.

 Consta no Laudo pericial resposta do perito aos quesitos feitos pela parte 

Hildebrando em fls. 292 e 365 do Código 10985, sendo apresentado 

quesitos complementares em fls. 492/493 do processo 11581.
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 Logo, considerando a intimação das partes para manifestação que se deu 

conforme certidão de fl. 489, determino preliminarmente seja certificada 

pela Secretaria a tempestividade da petição. Caso tempestiva, defiro o 

pedido de resposta dos quesitos complementares. Em caso de 

intempestividade da referida petição, dou por preclusa a apresentação 

dos quesitos complementares.

 C) Em relação ao processo de Código 11590, alega a parte autora que a 

impugnação à contestação deve ser recebida como tempestiva, 

considerando que a Gestora não observou o despacho de fl. 279, sendo 

que o patrono diz não ter sido ainda habilitado nos autos, não tendo 

recebido as intimações referente ao processo.

 Nesse particular, em que pese o alegado pelo patrono da parte autora, 

verifica-se que no despacho de fl. 279 este Juízo já tinha aceito a 

habilitação do patrono, tanto é que determinou que a secretaria apenas 

fizesse os atos ligados à secretaria para regularidade, sendo que na 

mesma data o patrono teve acesso pessoal aos autos.

 Ora, o patrono requereu sua participação no processo, sendo que já 

existia decisão admitindo, dependendo apenas de cumprimentos formais, 

tendo o advogado acesso à decisão via carga dos autos, isso em 

11/06/2019 (conforme andamento no Apolo). Significa dizer que o ato 

cumpriu sua finalidade, qual seja, a ciência. Aliás, diga-se que a carga 

rápida consta no sistema com devolução no dia seguinte.

 Posteriormente foi feita nova carga rápida ao patrono em 18/09/2019 

(conforme andamento no Apolo) e, vistas novamente no dia 26/11/2019 

(andamento Apolo). Logo, não há que se falar em erro de gestão.

 Assim sendo, considero intempestiva a impugnação à contestação 

oferecida pela parte autora.

 Em suma, são as seguintes determinações:

 i) Em relação a todos os 4 (quatro) processos (11581, 10985, 11590 e 

11580) determino que apenas os processos 11581, 10985 e 11580 

permaneçam em conjunto, considerando a utilização de produção de 

prova em conjunto realizada em audiência e, em perícia. O processo de 

código 11590 permanecerá, ao menos por enquanto, com andamentos 

separados, considerando sua fase processual, nada impedindo eventual 

julgamento em conjunto, caso haja qualquer risco de decisão conflitante 

com os demais, nos termos do art. 55, §3º do CPC.

ii) Em relação aos processos 11581, 10985 e 11580, determino que o Sr. 

Perito apresente, no prazo de 15 (quinze) dias a resposta aos quesitos de 

fls. 399/400 dos Autos 11581.

iii) Ainda, em relação aos processos 11581, 10985 e 11580, determino 

seja certificada pela Secretaria a tempestividade da petição de fls. 

492/493 do processo 11581. Caso tempestiva, defiro o pedido de resposta 

dos quesitos complementares, devendo o Sr. Perito responder em 15 dias 

tais quesitos complementares. Em caso de intempestividade da referida 

petição, dou por preclusa a apresentação dos quesitos complementares.

iv) Por fim, em relação ao processo 11590, à vista de tudo que consta nos 

autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), 

DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de 

preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita via DJE, 

ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para cumprimento 

do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, deverão ser 

especificados quais fatos se pretendem comprovar através das provas 

requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em 

caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, no mesmo prazo e 

oportunidade do requerimento das provas, apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 5º, do Código de 

Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais fatos 

pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão.

Intime-se e cumpra-se o determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11210 Nr: 832-16.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva, Rodrigues e Lovato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 Vistos.

Tendo em vista que apenas os requeridos postularam pela produção de 

prova testemunhal, ao passo que, a parte autora às fls. 377/378, não 

requereu a produção de outras provas.

Nesse cenário, a teor do disposto no art. 373, inc. I e II, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato 

constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, consoante disposto na legislação pertinente, não havendo provas a 

serem produzidas pelo autor e, não tendo os requeridos justificado a 

necessidade de oitiva de testemunhas, nem mesmo apresentou o 

respectivo rol, INDEFIRO a produção de outras provas.

Sendo assim, antes de proceder com o julgamento antecipado, dê-se 

vistas ao Ministério Público Estadual para que se manifeste, nos termos do 

art. 178 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12026 Nr: 26-10.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o informado às fls. 141/143, DEFIRO o postulado de fls. 

146 e, assim, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, para fins de possibilitar ao requerente a realização dos 

exames necessários para realização da perícia, na forma certificada às 

fls. 122.

Uma vez ultrapassado o referido prazo, fica desde já o requerente 

INTIMADO para se manifestar nos autos, mormente juntando cópia dos 

exames realizados;

Aportando aos autos cópia dos exames, CUMPRA-SE a decisão de fls. 

68/70, expedindo o necessário para realização da perícia já determinada 
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nesses autos.

Caso contrário, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22298 Nr: 371-05.2014.811.0094

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio 

Melozzi, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki - OAB:146774/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/O, 

José Renato de Oliveira Silva - OAB:6557

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23907 Nr: 475-60.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Evangelista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando regular prosseguimento do feito, para esclarecimento dos pontos 

controvertidos fixados em decisão de fls. 85/87 defiro a produção de 

prova oral, sendo assim, DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 17 de junho de 2020, às 14:30 horas. INTIME-SE 

o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para 

comparecer à audiência, mencionando: a) o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias; b) na referida 

audiência serão apresentadas as derradeiras alegações, oralmente; 

Referida intimação deverá ser realizada com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da data da audiência, a contar da juntada do ato cumprido 

(RSTJ 87/273), sob pena de nulidade (JTA 94/131). Na sequência, 

INTIME-SE a parte autora para apresentar o rol de testemunhas que irão 

depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, contendo os requisitos do Art. 

450 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26587 Nr: 118-12.2017.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Alves de Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação trazida pela parte autora (item 1, página 119), que 

embora o instituto requerido tenha implantado o benefício previdenciário, 

efetuou seu cancelamento imotivado.

Oficie-se ao Chefe da Gerencia Executiva do INSS com sede em Sinop/MT 

para que, no prazo de (10) dez dias, efetue o restabelecimento do 

benefício da parte autora desde a data do seu cancelamento ocorrido no 

mês de dezembro de 2018, devendo juntar aos autos o comprovante de 

restabelecimento do benefício, destacando a data em que o mesmo foi 

efetuado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30976 Nr: 504-08.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SLOVINSKI, MARIA MARLENE SLOVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Joergensen, k. J. S.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA BONATTO 

OLIVEIRA - OAB:21767/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Galli - 

OAB:MT/4.661-A

 Vistos, etc.

I - Na esteira da manifestação ministerial de fls. 50/50-verso, NOMEIO 

como curador da infante Kerollyn Joergensen Slovinski, o Dr. Magaiver 

Baesso dos Santos, advogado militante nesta Comarca, de acordo com o 

artigo 671, II, do CPC/15;

II – Intime-se o D. Causídico da presente nomeação para que apresente 

impugnação aos presentes embargos, bem como, da decisão de fls. 47.

III – Por fim, remetam-se os autos ao MPE.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31477 Nr: 805-52.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdNdS, Claudeci do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O juízo de admissibilidade do recurso de apelação, será analisado pelo 

Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do CPC).

 Já tendo sido apresentadas as razões e contrarrazões do recurso, 

remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região.

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31697 Nr: 899-97.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Sousa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O juízo de admissibilidade do recurso de apelação, será analisado pelo 

Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região.

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32579 Nr: 1396-14.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34288 Nr: 492-57.2019.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7301 Nr: 231-49.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Versi Sequinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola, Real Brasil Consultoria LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9068 Nr: 703-79.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Betunel Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Kasakewitch 

Caetano Vianna - OAB:64585/RJ, Mauricio Guterres Rocha - 

OAB:128524/RJ, Rafael de Oliveira Maciel Monteiro - OAB:144483/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802

 Decisão

Vistos.

Diante do postulado à fl. 81, expeça-se precatório ao Tribunal de Justiça 

deste Estado, em favor do exequente.

 Considerando, o principio da boa fé e o disposto o art. 6º do CPC, 

intime-se o município de Tabaporã para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

explique a razão de ter informado às fls. 60/62, na data de 10 de outubro 

de 2017, que o precatório expedido nos autos seria incluso na Lei 

Orçamental Anual para o exercício de 2018, sendo que não o fez, 

tampouco comunicou ao juízo sobre sua impossibilidade de fazê-lo.

Sem prejuízo, do cumprimento das determinações alhures, oficie-se ao 

Tribunal de Contas deste Estado, encaminhando cópia do precatório e 

oficio requisitório de fls. 57/59-verso, bem como dos documentos de fls. 

60/61 e fls. 75/78, para conhecimento e análise na lei orçamentária deste 

município de Tabaporã-MT, referente ao ano de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11288 Nr: 42-95.2011.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Paiva de Araújo, Mauricio Medeiros de 

Souza, Elizeu Ribeiro Sobrinho, Adriano Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Wesley de Almeida Pereira - OAB:23350/O

 Vistos, etc.

Intime-se o proprietário dos bens que eventualmente ainda constem 

apreendidos nos autos, para, que, querendo, se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias.

Nada sendo requerido, dou por perdido os respectivos bens em favor do 

Município de Tabaproã-MT.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11580 Nr: 322-66.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Martins Garcia, Hildebrando José Pais 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 i)Em relação a todos os 4 (quatro) processos (11581, 10985, 11590 e 

11580) determino que apenas os processos 11581, 10985 e 11580 

DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as provas que 
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ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de 

preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita via DJE, 

ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para cumprimento 

do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, deverão ser 

especificados quais fatos se pretendem comprovar através das provas 

requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em 

caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, no mesmo prazo e 

oportunidade do requerimento das provas, apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 5º, do Código de 

Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais fatos 

pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11581 Nr: 323-51.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477

 Cuida de quatro processos que estão apensos entre si com as seguintes 

particularidades e andamentos:

 1. Processo Código 11581 – 323-51.2011.8.11.0094 – Autor Apolinário 

Empreendimentos e Requerido Hildebrando José Pais dos Santos. Cuida de 

ação reivindicatória cumulada com perdas e danos referente à parte ideal 

correspondente a 42,7956 há de uma parte maior de 294,796 há inscritos 

na matrícula 900 do Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã.

Despacho inicial em fl. 113, sendo a conexão com os autos de Código 

10985 reconhecida em fls. 127/128, com apresentação da contestação em 

fls. 136/313, ocorrendo o saneamento em fls. 324/330. Audiência de 

instrução realizada em fls. 367/369, momento em que houve o saneamento 

de preliminares, a realização de produção de prova testemunhal aplicável 

aos autos 11581, 11580 e 10985, sendo deferida a prova pericial, com 

sua juntada em fls. 440/488. Foram apresentados quesitos em fls. 399/400 

e quesitos complementares em fls. 492/493, com petição de análise sobre 

tais quesitos.

 2. Processo Código 11580 – 322-66.2011.8.11.0094 – Autor Apolinário 

Empreendimentos e Requerido Hildebrando José Pais dos Santos e Nilton 

Martins Garcia. Cuida de ação reivindicatória cumulada com perdas e 

danos referente à parte ideal correspondente a 16,9028 há de uma parte 

maior de 294,796 há inscritos na matrícula 900 do Ofício de Registro de 

Imóveis de Tabaporã.

Despacho inicial em fl. 38, sendo reconhecida a conexão aos autos 10985 

em fls. 52/54, com a contestação do requerido Hildebrando em fls. 66/245, 

sendo certificado a falta de contestação do requerido Nilton em fl. 248. A 

contestação foi impugnada em fls. 249/256, ocorrendo o saneamento em 

fls. 259/265.

 Audiência de instrução realizada em fls. 308/339, momento em que houve 

o saneamento de preliminares, a realização de produção de prova 

testemunhal aplicável aos autos 11581, 11580 e 10985, sendo deferida a 

prova pericial, com sua juntada em fls. 440/488 no processo 11581. Foram 

apresentados quesitos em fls. 399/400 do processo de código 11581, bem 

como, quesitos complementares em fls. 492/493 do processo 11581, com 

apresentação de quesitos em fls. 342/343 dos autos 11580.

 3. Processo Código 10985 – 611-33.2010.11.0094 – Autor Hildebrando 

José Pais dos Santos e Requerido Apolinário Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. Cuida de ação de usucapião referente à parte ideal correspondente 

a 102,3742 há de uma parte maior de 294,796 há inscritos na matrícula 

900 do Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã.

Despachada a inicial em fl. 64, com a apresentação da contestação em fls. 

153/242, sendo impugnada em fls. 245/251. Em fls. 258/259 foi 

reconhecida a conexão referente aos autos 11580, 11581, 11590 e 

10985. Às fls. 299/330 foi realizada audiência de instrução, momento em 

que houve o saneamento de preliminares, a realização de produção de 

prova testemunhal aplicável aos autos 11581, 11580 e 10985, sendo 

deferida a prova pericial, com sua juntada em fls. 440/488 no processo 

11581. Foram apresentados quesitos em fls. 399/400 do processo de 

código 11581, bem como, quesitos complementares em fls. 492/493 do 

processo 11581, com apresentação de quesitos em fls. 342/343 dos 

autos 11580 e quesitos da parte autora em fls. 365/367 dos autos 10985.

4. Processo Código 11590 – 31493-41.2011.8.11.0094 – Autor Apolinário 

Empreendimentos e Requerido Marcos Antônio Gonzales, Celso Henrique 

da Silva Ferro e Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro. Cuida de ação 

reivindicatória cumulada com perdas e danos referente à parte ideal 

correspondente a 15,0330 há de uma parte maior de 294,796 há inscritos 

na matrícula 900 do Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã.

Em fls. 50/106 apresentada a contestação de Marcos Antônio, ocorrendo 

sua impugnação em fls. 109/119, sendo o processo saneado em fls. 

121/124. Agravo de instrumento juntado em fls. 149/151, com a ampliação 

do polo passivo em fls. 152/153. Em fl. 178v ocorrida a citação do 

Requerido Celso, sendo apresentada sua contestação em fls. 200/252, 

cuja impugnação se encontra em fls. 257/264. A requerida Renata foi 

citada por edital em fl. 266, sendo revel e nomeado curador especial cuja 

contestação se encontra em fls. 268/270. Em fls. 273/275 houve o 

cadastramento de novo advogado, sendo que pela certidão de não 

impugnação à contestação aportou a petição de fls. 283/289 para análise.

 Pois bem. Decido.

 A) Verifica-se que a despeito de serem 4 (quatro) processos correndo 

anexados, com o reconhecimento da conexão, em verdade, 3 desses 4 

processos já se encontram em fases adiantada, cuja etapa diz respeito 

apenas à quesitação complementar e memoriais finais. Desta forma, para 

fins de evitar qualquer atraso em relação aos processos adiantados, nada 

impede o desentranhamento para prosseguimento em separado do 

processo de código 11590, cujas partes divergem dos outros 3 processos 

restantes, sendo que, eventual decisão dada nos processos de códigos 

11581, 10985 e 11580 cujos efeitos possam acarretar no processo de 

Código 11590, será dada a devida importância.

 Logo, ab initio, determino que apenas os processos 11581, 10985 e 

11580 permaneçam em conjunto, considerando a utilização de produção 

de prova em conjunto realizada em audiência e, em perícia. O processo de 

código 11590 permanecerá, ao menos por enquanto, com andamentos 

separados, considerando a fase processual, nada impedindo eventual 

julgamento em conjunto, caso haja qualquer risco de decisão conflitante 

com os demais, nos termos do art. 55, §3º do CPC.

B) Dos processos de Código 11581, 11580 e 10985, a despeito da petição 

de fls. 494 aduzindo que este juízo encerrou a instrução processual, fato 

é, que não houve o encerramento como dito. Aliás, na ata de audiência 

juntada em fls. 367/369 dos Autos 11581 consta no inciso IX da referida 

ata que a fase instrutória seria seguida da perícia. Assim, desnecessário 

qualquer chamamento à ordem do respectivo processo, conforme pedido 

em fl. 494, pois inexiste qualquer tipo de decisão encerrando a instrução.

Em continuidade, verifica-se que o Laudo foi juntado em fls. 440/488 do 

processo 11581, sendo que foram apresentados quesitos em fls. 399/400 

(Apolinário) do processo de código 11581, quesitos de fls. 365/367 

(Hildebrando) dos autos 10985, quesitos em fls. 342/343 (Apolinário) dos 

autos 11580.

 Por fim, foi requerida pela Parte Apolinário o saneamento pelo perito 

tendente a responder os quesitos de fls. 399/400 dos Autos de Código 

11581, bem como, foram apresentados quesitos complementares em fls. 

492/493 do processo 11581 (Hildebrando). Insta consignar que as partes 

foram intimadas do laudo pericial, bem como para se manifestarem do 

referido laudo, conforme certidão de fl. 489, com publicação no DJE de 

18/09/2019, do Código 11581.

 Passando ao enfrentamento dos requerimentos atinentes aos autos 

11581, 10985 e 11580, conforme já delimitado, fora realizada audiência 

instrutória com o aproveitamento das provas orais, bem como da perícia.

 Em especial verifica-se que a perícia foi determinada para verificar a 

localização e extensão das áreas dispostas nesses três processos, bem 

como das benfeitorias realizadas.

 Consta resposta aos quesitos feitos por Apolinário em fls. 342/343 dos 

Autos 11580 em fl. 477 do Laudo Pericial. Da mesma forma, na mesma 

página do Laudo consta a respostas dos quesitos feitos pela mesma parte 

nos Autos 10985 em fl. 292. Logo, em relação à parte Apolinário, falta a 
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resposta aos quesitos de fls. 399/400 dos Autos 11581, em especial o 

quesito 3.

 Consta no Laudo pericial resposta do perito aos quesitos feitos pela parte 

Hildebrando em fls. 292 e 365 do Código 10985, sendo apresentado 

quesitos complementares em fls. 492/493 do processo 11581.

 Logo, considerando a intimação das partes para manifestação que se deu 

conforme certidão de fl. 489, determino preliminarmente seja certificada 

pela Secretaria a tempestividade da petição. Caso tempestiva, defiro o 

pedido de resposta dos quesitos complementares. Em caso de 

intempestividade da referida petição, dou por preclusa a apresentação 

dos quesitos complementares.

 C) Em relação ao processo de Código 11590, alega a parte autora que a 

impugnação à contestação deve ser recebida como tempestiva, 

considerando que a Gestora não observou o despacho de fl. 279, sendo 

que o patrono diz não ter sido ainda habilitado nos autos, não tendo 

recebido as intimações referente ao processo.

 Nesse particular, em que pese o alegado pelo patrono da parte autora, 

verifica-se que no despacho de fl. 279 este Juízo já tinha aceito a 

habilitação do patrono, tanto é que determinou que a secretaria apenas 

fizesse os atos ligados à secretaria para regularidade, sendo que na 

mesma data o patrono teve acesso pessoal aos autos.

 Ora, o patrono requereu sua participação no processo, sendo que já 

existia decisão admitindo, dependendo apenas de cumprimentos formais, 

tendo o advogado acesso à decisão via carga dos autos, isso em 

11/06/2019 (conforme andamento no Apolo). Significa dizer que o ato 

cumpriu sua finalidade, qual seja, a ciência. Aliás, diga-se que a carga 

rápida consta no sistema com devolução no dia seguinte.

 Posteriormente foi feita nova carga rápida ao patrono em 18/09/2019 

(conforme andamento no Apolo) e, vistas novamente no dia 26/11/2019 

(andamento Apolo). Logo, não há que se falar em erro de gestão.

 Assim sendo, considero intempestiva a impugnação à contestação 

oferecida pela parte autora.

 Em suma, são as seguintes determinações:

 i) Em relação a todos os 4 (quatro) processos (11581, 10985, 11590 e 

11580) determino que apenas os processos 11581, 10985 e 11580 

permaneçam em conjunto, considerando a utilização de produção de 

prova em conjunto realizada em audiência e, em perícia. O processo de 

código 11590 permanecerá, ao menos por enquanto, com andamentos 

separados, considerando sua fase processual, nada impedindo eventual 

julgamento em conjunto, caso haja qualquer risco de decisão conflitante 

com os demais, nos termos do art. 55, §3º do CPC.

ii) Em relação aos processos 11581, 10985 e 11580, determino que o Sr. 

Perito apresente, no prazo de 15 (quinze) dias a resposta aos quesitos de 

fls. 399/400 dos Autos 11581.

iii) Ainda, em relação aos processos 11581, 10985 e 11580, determino 

seja certificada pela Secretaria a tempestividade da petição de fls. 

492/493 do processo 11581. Caso tempestiva, defiro o pedido de resposta 

dos quesitos complementares, devendo o Sr. Perito responder em 15 dias 

tais quesitos complementares. Em caso de intempestividade da referida 

petição, dou por preclusa a apresentação dos quesitos complementares.

iv) Por fim, em relação ao processo 11590, à vista de tudo que consta nos 

autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), 

DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de 

preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita via DJE, 

ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para cumprimento 

do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, deverão ser 

especificados quais fatos se pretendem comprovar através das provas 

requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em 

caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, no mesmo prazo e 

oportunidade do requerimento das provas, apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 5º, do Código de 

Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais fatos 

pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão.

Intime-se e cumpra-se o determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11590 Nr: 31493-41.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Gonzales, Celso Henrique da 

Silva Ferro, Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARCOS 

REMPEL - OAB:23902, Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081, Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 Cuida de quatro processos que estão apensos entre si com as seguintes 

particularidades e andamentos:

 1. Processo Código 11581 – 323-51.2011.8.11.0094 – Autor Apolinário 

Empreendimentos e Requerido Hildebrando José Pais dos Santos. Cuida de 

ação reivindicatória cumulada com perdas e danos referente à parte ideal 

correspondente a 42,7956 há de uma parte maior de 294,796 há inscritos 

na matrícula 900 do Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã.

Despacho inicial em fl. 113, sendo a conexão com os autos de Código 

10985 reconhecida em fls. 127/128, com apresentação da contestação em 

fls. 136/313, ocorrendo o saneamento em fls. 324/330. Audiência de 

instrução realizada em fls. 367/369, momento em que houve o saneamento 

de preliminares, a realização de produção de prova testemunhal aplicável 

aos autos 11581, 11580 e 10985, sendo deferida a prova pericial, com 

sua juntada em fls. 440/488. Foram apresentados quesitos em fls. 399/400 

e quesitos complementares em fls. 492/493, com petição de análise sobre 

tais quesitos.

 2. Processo Código 11580 – 322-66.2011.8.11.0094 – Autor Apolinário 

Empreendimentos e Requerido Hildebrando José Pais dos Santos e Nilton 

Martins Garcia. Cuida de ação reivindicatória cumulada com perdas e 

danos referente à parte ideal correspondente a 16,9028 há de uma parte 

maior de 294,796 há inscritos na matrícula 900 do Ofício de Registro de 

Imóveis de Tabaporã.

Despacho inicial em fl. 38, sendo reconhecida a conexão aos autos 10985 

em fls. 52/54, com a contestação do requerido Hildebrando em fls. 66/245, 

sendo certificado a falta de contestação do requerido Nilton em fl. 248. A 

contestação foi impugnada em fls. 249/256, ocorrendo o saneamento em 

fls. 259/265.

 Audiência de instrução realizada em fls. 308/339, momento em que houve 

o saneamento de preliminares, a realização de produção de prova 

testemunhal aplicável aos autos 11581, 11580 e 10985, sendo deferida a 

prova pericial, com sua juntada em fls. 440/488 no processo 11581. Foram 

apresentados quesitos em fls. 399/400 do processo de código 11581, bem 
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como, quesitos complementares em fls. 492/493 do processo 11581, com 

apresentação de quesitos em fls. 342/343 dos autos 11580.

 3. Processo Código 10985 – 611-33.2010.11.0094 – Autor Hildebrando 

José Pais dos Santos e Requerido Apolinário Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. Cuida de ação de usucapião referente à parte ideal correspondente 

a 102,3742 há de uma parte maior de 294,796 há inscritos na matrícula 

900 do Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã.

Despachada a inicial em fl. 64, com a apresentação da contestação em fls. 

153/242, sendo impugnada em fls. 245/251. Em fls. 258/259 foi 

reconhecida a conexão referente aos autos 11580, 11581, 11590 e 

10985. Às fls. 299/330 foi realizada audiência de instrução, momento em 

que houve o saneamento de preliminares, a realização de produção de 

prova testemunhal aplicável aos autos 11581, 11580 e 10985, sendo 

deferida a prova pericial, com sua juntada em fls. 440/488 no processo 

11581. Foram apresentados quesitos em fls. 399/400 do processo de 

código 11581, bem como, quesitos complementares em fls. 492/493 do 

processo 11581, com apresentação de quesitos em fls. 342/343 dos 

autos 11580 e quesitos da parte autora em fls. 365/367 dos autos 10985.

4. Processo Código 11590 – 31493-41.2011.8.11.0094 – Autor Apolinário 

Empreendimentos e Requerido Marcos Antônio Gonzales, Celso Henrique 

da Silva Ferro e Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro. Cuida de ação 

reivindicatória cumulada com perdas e danos referente à parte ideal 

correspondente a 15,0330 há de uma parte maior de 294,796 há inscritos 

na matrícula 900 do Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã.

Em fls. 50/106 apresentada a contestação de Marcos Antônio, ocorrendo 

sua impugnação em fls. 109/119, sendo o processo saneado em fls. 

121/124. Agravo de instrumento juntado em fls. 149/151, com a ampliação 

do polo passivo em fls. 152/153. Em fl. 178v ocorrida a citação do 

Requerido Celso, sendo apresentada sua contestação em fls. 200/252, 

cuja impugnação se encontra em fls. 257/264. A requerida Renata foi 

citada por edital em fl. 266, sendo revel e nomeado curador especial cuja 

contestação se encontra em fls. 268/270. Em fls. 273/275 houve o 

cadastramento de novo advogado, sendo que pela certidão de não 

impugnação à contestação aportou a petição de fls. 283/289 para análise.

 Pois bem. Decido.

 A) Verifica-se que a despeito de serem 4 (quatro) processos correndo 

anexados, com o reconhecimento da conexão, em verdade, 3 desses 4 

processos já se encontram em fases adiantada, cuja etapa diz respeito 

apenas à quesitação complementar e memoriais finais. Desta forma, para 

fins de evitar qualquer atraso em relação aos processos adiantados, nada 

impede o desentranhamento para prosseguimento em separado do 

processo de código 11590, cujas partes divergem dos outros 3 processos 

restantes, sendo que, eventual decisão dada nos processos de códigos 

11581, 10985 e 11580 cujos efeitos possam acarretar no processo de 

Código 11590, será dada a devida importância.

 Logo, ab initio, determino que apenas os processos 11581, 10985 e 

11580 permaneçam em conjunto, considerando a utilização de produção 

de prova em conjunto realizada em audiência e, em perícia. O processo de 

código 11590 permanecerá, ao menos por enquanto, com andamentos 

separados, considerando a fase processual, nada impedindo eventual 

julgamento em conjunto, caso haja qualquer risco de decisão conflitante 

com os demais, nos termos do art. 55, §3º do CPC.

B) Dos processos de Código 11581, 11580 e 10985, a despeito da petição 

de fls. 494 aduzindo que este juízo encerrou a instrução processual, fato 

é, que não houve o encerramento como dito. Aliás, na ata de audiência 

juntada em fls. 367/369 dos Autos 11581 consta no inciso IX da referida 

ata que a fase instrutória seria seguida da perícia. Assim, desnecessário 

qualquer chamamento à ordem do respectivo processo, conforme pedido 

em fl. 494, pois inexiste qualquer tipo de decisão encerrando a instrução.

Em continuidade, verifica-se que o Laudo foi juntado em fls. 440/488 do 

processo 11581, sendo que foram apresentados quesitos em fls. 399/400 

(Apolinário) do processo de código 11581, quesitos de fls. 365/367 

(Hildebrando) dos autos 10985, quesitos em fls. 342/343 (Apolinário) dos 

autos 11580.

 Por fim, foi requerida pela Parte Apolinário o saneamento pelo perito 

tendente a responder os quesitos de fls. 399/400 dos Autos de Código 

11581, bem como, foram apresentados quesitos complementares em fls. 

492/493 do processo 11581 (Hildebrando). Insta consignar que as partes 

foram intimadas do laudo pericial, bem como para se manifestarem do 

referido laudo, conforme certidão de fl. 489, com publicação no DJE de 

18/09/2019, do Código 11581.

 Passando ao enfrentamento dos requerimentos atinentes aos autos 

11581, 10985 e 11580, conforme já delimitado, fora realizada audiência 

instrutória com o aproveitamento das provas orais, bem como da perícia.

 Em especial verifica-se que a perícia foi determinada para verificar a 

localização e extensão das áreas dispostas nesses três processos, bem 

como das benfeitorias realizadas.

 Consta resposta aos quesitos feitos por Apolinário em fls. 342/343 dos 

Autos 11580 em fl. 477 do Laudo Pericial. Da mesma forma, na mesma 

página do Laudo consta a respostas dos quesitos feitos pela mesma parte 

nos Autos 10985 em fl. 292. Logo, em relação à parte Apolinário, falta a 

resposta aos quesitos de fls. 399/400 dos Autos 11581, em especial o 

quesito 3.

 Consta no Laudo pericial resposta do perito aos quesitos feitos pela parte 

Hildebrando em fls. 292 e 365 do Código 10985, sendo apresentado 

quesitos complementares em fls. 492/493 do processo 11581.

 Logo, considerando a intimação das partes para manifestação que se deu 

conforme certidão de fl. 489, determino preliminarmente seja certificada 

pela Secretaria a tempestividade da petição. Caso tempestiva, defiro o 

pedido de resposta dos quesitos complementares. Em caso de 

intempestividade da referida petição, dou por preclusa a apresentação 

dos quesitos complementares.

 C) Em relação ao processo de Código 11590, alega a parte autora que a 

impugnação à contestação deve ser recebida como tempestiva, 

considerando que a Gestora não observou o despacho de fl. 279, sendo 

que o patrono diz não ter sido ainda habilitado nos autos, não tendo 

recebido as intimações referente ao processo.

 Nesse particular, em que pese o alegado pelo patrono da parte autora, 

verifica-se que no despacho de fl. 279 este Juízo já tinha aceito a 

habilitação do patrono, tanto é que determinou que a secretaria apenas 

fizesse os atos ligados à secretaria para regularidade, sendo que na 

mesma data o patrono teve acesso pessoal aos autos.

 Ora, o patrono requereu sua participação no processo, sendo que já 

existia decisão admitindo, dependendo apenas de cumprimentos formais, 

tendo o advogado acesso à decisão via carga dos autos, isso em 

11/06/2019 (conforme andamento no Apolo). Significa dizer que o ato 

cumpriu sua finalidade, qual seja, a ciência. Aliás, diga-se que a carga 

rápida consta no sistema com devolução no dia seguinte.

 Posteriormente foi feita nova carga rápida ao patrono em 18/09/2019 

(conforme andamento no Apolo) e, vistas novamente no dia 26/11/2019 

(andamento Apolo). Logo, não há que se falar em erro de gestão.

 Assim sendo, considero intempestiva a impugnação à contestação 

oferecida pela parte autora.

 Em suma, são as seguintes determinações:

 i) Em relação a todos os 4 (quatro) processos (11581, 10985, 11590 e 

11580) determino que apenas os processos 11581, 10985 e 11580 

permaneçam em conjunto, considerando a utilização de produção de 

prova em conjunto realizada em audiência e, em perícia. O processo de 

código 11590 permanecerá, ao menos por enquanto, com andamentos 

separados, considerando sua fase processual, nada impedindo eventual 

julgamento em conjunto, caso haja qualquer risco de decisão conflitante 

com os demais, nos termos do art. 55, §3º do CPC.

ii) Em relação aos processos 11581, 10985 e 11580, determino que o Sr. 

Perito apresente, no prazo de 15 (quinze) dias a resposta aos quesitos de 

fls. 399/400 dos Autos 11581.

iii) Ainda, em relação aos processos 11581, 10985 e 11580, determino 

seja certificada pela Secretaria a tempestividade da petição de fls. 

492/493 do processo 11581. Caso tempestiva, defiro o pedido de resposta 

dos quesitos complementares, devendo o Sr. Perito responder em 15 dias 

tais quesitos complementares. Em caso de intempestividade da referida 

petição, dou por preclusa a apresentação dos quesitos complementares.

iv) Por fim, em relação ao processo 11590, à vista de tudo que consta nos 

autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), 

DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de 

preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita via DJE, 

ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para cumprimento 

do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, deverão ser 

especificados quais fatos se pretendem comprovar através das provas 

requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em 
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caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, no mesmo prazo e 

oportunidade do requerimento das provas, apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 5º, do Código de 

Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais fatos 

pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão.

Intime-se e cumpra-se o determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11907 Nr: 642-19.2011.811.0094

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Joergensen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Everaldo Slovinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Galli - 

OAB:MT/4.661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Galli - 

OAB:MT/4.661-A

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao MPE, em conjunto com o feito em apenso, 

quando do cumprimento da decisão proferida no feito em apenso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12168 Nr: 164-74.2012.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning, Ovídio Barbosa dos Santos 

Neto, Arnaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081, 

Sandro Lanzarini - OAB:11553 OAB-MT

 Vistos.

No que tange ao pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 413 e, 

visando constatar possíveis endereços da vítima e testemunhas até então 

não localizadas, determino seja realizada busca via BACENJUD de 

eventual endereço de FELIX DE SOUZA LIMA LIMA, NICODEMOS CORREIA 

DA SANTANA e FELIX RANIERI DE SOUZA LIMA.

Após, com o aporte de novo endereço, expeça-se Carta(s) Precatória(s) 

no(s) endereço(s) eventualmente obtido(s), com a finalidade de oitiva.

Sem prejuízo, expeça-se Carta(s) Precatória(s) no(s) endereço(s) 

declinados pelo Parquet às fls. 413.

Por fim, DESIGNO audiência de inquirição da testemunha Joel Gouveia 

Viana para o dia 08 de julho de 2020, às 14:00horas, a ser realizada neste 

juízo, atentando-se a Sra. Gestora para o endereço constante às fls. 413.

Intimem-se todos. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20094 Nr: 386-42.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria de Jesus Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença>Cumprimento de Sentença

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, movida por Rosa Maria de Jesus 

Vieira, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, pelos fatos 

aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo às fls. 143/144 dos autos foram 

carreados ofícios do COREJ, noticiando o depósito dos valores devidos a 

requerente e a sua advogada.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois, bem. Compulsando os autos verifica-se que a executada efetuou o 

pagamento do valor devido à parte exequente e ao (a) seu (a) patrono (a).

Assim sendo, determino a expedição do competente Alvará Judicial em 

favor do (a) advogado (a) da parte autora, observando os dados 

bancários a ser indicados por ele, para levantamento dos valores 

descritos nos referidos ofícios.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações dos valores depositados em favor da 

advogada da requerente.

Destarte, diante do pagamento integral do débito exequendo, consoante 

ofícios do COREJ carreados aos autos, mister a extinção do presente 

processo.

 Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, aduz que a 

execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de Cumprimento de Sentença, movida por Rosa Maria de Jesus Vieira em 

face de Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, nos termos do art. 924, 

II, e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerente, para conhecimento da presente sentença, 

bem como do levantamento em seu favor do valor indicado nos autos.

 Considerando que não houve impugnação à execução pela autarquia 

requerida, incabível a condenação em honorários no cumprimento de 

sentença, inteligência do § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Após, cumpridas todas as determinações, com o trânsito em julgado, 

remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se, expeça o necessário.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20671 Nr: 32-80.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denivaldo Kayabi Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 
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audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22484 Nr: 526-08.2014.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antônia da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, movida por Maria Antônia da Silva 

Souza, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, pelos fatos 

aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo às fls. 142/143 dos autos foram 

carreados ofícios do COREJ, noticiando o depósito dos valores devidos a 

requerente e a sua advogada.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois, bem. Compulsando os autos verifica-se que a executada efetuou o 

pagamento do valor devido à parte exequente e ao (a) seu (a) patrono (a).

Assim sendo, determino a expedição do competente Alvará Judicial em 

favor do (a) advogado (a) da parte autora, observando os dados 

bancários a ser indicados por ele, para levantamento dos valores 

descritos nos referidos ofícios.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações dos valores depositados em favor da 

advogada da requerente.

Destarte, diante do pagamento integral do débito exequendo, consoante 

ofícios do COREJ carreados aos autos, mister a extinção do presente 

processo.

 Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, aduz que a 

execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de Cumprimento de Sentença, movida por Maria Antônia da Silva Souza em 

face de Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, nos termos do art. 924, 

II, e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerente, para conhecimento da presente sentença, 

bem como do levantamento em seu favor do valor indicado nos autos.

 Considerando que não houve impugnação à execução pela autarquia 

requerida, incabível a condenação em honorários no cumprimento de 

sentença, inteligência do § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Após, cumpridas todas as determinações, com o trânsito em julgado, 

remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se, expeça o necessário.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22955 Nr: 848-28.2014.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacilda Venezian da Silva Santos, Reginaldo 

da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT, Marcos Alexandre Belatti - OAB:197.127 SP

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

Advogado da parte Ré Cacilda Venezian da Silva Santos, para 

apresentação dos Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24555 Nr: 883-51.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Antonio dos Santos, Jhonatan Silverio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Domingos Cotrim - 

OAB:22819, Izaque da Silva - OAB:24.447

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25959 Nr: 904-90.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson de Almeida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27333 Nr: 59582-89.2016.811.0000

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percival Cardoso Nóbrega, Claudemir Cardoso 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,
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 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29392 Nr: 1714-31.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS, VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31147 Nr: 608-97.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramao Aparecido Ocampos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31148 Nr: 609-82.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gabriel Canuto da Silva, Juliana do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35111 Nr: 865-88.2019.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Venezian da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON DA SILVA DE 

OLIVEIRA - OAB:27099/O

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.,

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-29.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000193-29.2020.8.11.0094 Assunto: [Rural (Art. 

48/51)] Autor: MARIA EDITE DE SOUZA Requerido: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. De início, recebo a inicial, eis 

que presentes os requisitos legais previstos no art. 319 da Lei 

13.105/2015 e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. CITE-SE o 

Requerido, para contestar a ação no prazo legal. Com a chegada da 

contestação, intime-se a parte requerente para apresentar impugnação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000095-44.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. DA SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

GISELI CAMARGO LIMA GONCALVES OAB - MT27203/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000095-44.2020.8.11.0094 Assunto: [Cheque, 

Duplicata, Inadimplemento, Correção Monetária] Autor: J. C. M. DA SILVA & 

CIA LTDA - ME Requerido: REI DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA 

Vistos. Trata-se de Ação de Monitória proposta pelo (a) requerente, em 

desfavor do (a) requerido (a), ambas as partes devidamente qualificadas 

nos autos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Novo Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, recebo a petição inicial. Expeça-se o 

mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial 

(art.701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o réu cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, arts. 701 §1º). 

Conste, ainda, que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer 

embargos (art. 702, CPC), e que, não havendo o cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000093-74.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PAULISTA MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

GISELI CAMARGO LIMA GONCALVES OAB - MT27203/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000093-74.2020.8.11.0094 Assunto: [Cheque, 

Correção Monetária, Rescisão / Resolução] Autor: PAULISTA 

MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA Requerido: REI 

DO GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos. Trata-se de Ação de 

Monitória proposta pelo (a) requerente, em desfavor do (a) requerido (a), 

ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta nos 

artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo 

o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Novo Código de 

Processo Civil, recebo a petição inicial. Expeça-se o mandado de citação, 

com o prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art.701, CPC), 

anotando-se nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (CPC, arts. 701 §1º). Conste, ainda, que, 

nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos (art. 702, CPC), 

e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000505-39.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AMAZONAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000505-39.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: FRANCISCO AMAZONAS DE PAULA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cumpra-se a 

decisão anterior. Intime-se a autora para que traga aos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, o indeferimento do pedido administrativo benefício 

143.293.332-6, conforme informada no inicial. Proceda-se a habibilitação 

do advogado MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS, como patrono do 

requerente. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-72.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TEIXEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000216-72.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:JULIANA 

TEIXEIRA COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã Data: 05/05/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-57.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON DENARDI ANTONIASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000217-57.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:ALYSSON 

DENARDI ANTONIASSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE TABAPORA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã 

Data: 05/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-42.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDNAIDE ALVES CARDOSO OAB - MG123548 (ADVOGADO(A))

SHEILLA CHRISTINA CORREA GOUVEA OAB - MG99043 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS HENRIQUE INACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. GOMES AGROPECUARIA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000218-42.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:CORREA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SHEILLA CHRISTINA CORREA GOUVEA, HEDNAIDE ALVES 

CARDOSO, VINICIUS HENRIQUE INACIO POLO PASSIVO: E. GOMES 
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AGROPECUARIA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Tabaporã Data: 05/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - 

MT - CEP: 78563-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 09/2020/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito Diretora 

do Foro da Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na forma da lei e 

no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias no período de vigência das 

Portarias-Conjuntas da Presidência do Tribunal de Justiça e 

Corregedoria-Geral dos Estado de Mato Grosso nºs 249/2020, 247/2020 e 

255/2020;

RESOLVE:

 Art. 1º- No período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta N. 

249/2020-PRES-CGJ, no horário compreendido de expediente forense, as 

comunicações com a Secretaria da Vara Única, Cartório Distribuidor, 

Central de Mandados, Diretoria do Fórum e quaisquer outras unidades 

judiciais e administrativas, serão realizadas por meio de dos seguintes 

endereços eletrônicos:

Unidade Judicial/Administrativa Endereço Eletrônico

 Secretaria da Vara Única tapurah.unica@tjmt.jus.br

 Cartório Distribuidor tapurah.distribuidor@tjmt.jus.br

 Diretoria do Foro/Central de Mandados tapurah@tjmt.jus.br

 Gabinete do Magistrado tap.gabinete@tjmt.jus.br

 Art. 2º - Ocorrendo hipótese de necessidade de atos para medidas 

urgentes, o Advogado, Delegado, Defensor Público, Promotor de Justiça 

ou qualquer entidade e usuários dos serviços forenses, deverão 

encaminhar os pedidos diretamente nos endereços indicados acima, 

observando-se as restrições do Art. 2º, §§§ 4º, 5º e 6º, e ainda o Art. 5º, 

da Portaria-Conjunta n. 249/2020-PRES-CGJ.

Paragrafo único – o documento/pedido deverá ser enviado 

preferencialmente, a partir de endereço eletrônico funcional, devendo 

conter a qualificação do Advogado ou agente público responsável pela 

petição, observando-se as normas processuais.

 Art. 3º- A decisão será devolvida no mesmo endereço eletrônico 

constante no encaminhamento do pedido ao Fórum.

Art. 4º - O Juízo analisará o pedido, despachando e decidindo as medidas 

urgentes, levando em consideração as Portarias-Conjuntas nºs 249/2020, 

247/2020 e 255/2020.

 Art. 5º - O atendimento virtual pelo Magistrado será realizado no horário 

compreendido de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento por meio dos endereço eletrônicos já descritos, salvo me 

casos de medidas de plantão judiciário, observando-se as orientações 

para atendimentos de advogados em regime de teletrabalho, conforme 

Portarias-Conjuntas regulamentadoras.

 Art. 6º - Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta n. 

249/2020-PRES_CGJ, o atendimento do plantão judiciário semanal e de 

final de semana, será por meio de escala já definida pelas Portarias n.s 

5/2020/DF e 8/2020/DF (estabelecem a escala de plantão mensal), em 

regime de sobreaviso

Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 19 de março de 2020.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-34.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA WALTER OAB - MT16136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000024-34.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão CERTIFICO E 

DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a contestação. 

Tapurah/MT, 20 de março de 2020. Alessandra Neves de Sousa Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000039-03.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

MIRALUCIA PEREIRA (REQUERENTE)

GIOVANI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

FERNANDA DENICOLO OAB - MT17713/O (ADVOGADO(A))

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000039-03.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA, MIRALUCIA PEREIRA, 

GIOVANI PEREIRA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: JEOVA 

PEREIRA Vistos, etc. Considerando que o último endereço do de cujus foi 

na comarca de Umuarama/PR, nos termos do art. 46, do Código de 

Processo Civil, esclareçam os requerentes acerca do processamento do 

pedido nesta comarca de Tapurah/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Retifique a Secretaria os patronos do 

feito, conforme requerido pelos autores. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000039-03.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

MIRALUCIA PEREIRA (REQUERENTE)

GIOVANI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

FERNANDA DENICOLO OAB - MT17713/O (ADVOGADO(A))

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000039-03.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA, MIRALUCIA PEREIRA, 

GIOVANI PEREIRA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: JEOVA 

PEREIRA Vistos, etc. Considerando que o último endereço do de cujus foi 

na comarca de Umuarama/PR, nos termos do art. 46, do Código de 

Processo Civil, esclareçam os requerentes acerca do processamento do 

pedido nesta comarca de Tapurah/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Retifique a Secretaria os patronos do 

feito, conforme requerido pelos autores. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000314-83.2018.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROTANER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO MENEZES PERIN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000314-83.2018.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo 

de 30 dias, quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, sob pena de 

devolução a origem no estado em que se encontra. Tapurah-MT, 

20/03/2020 JUCILEINE KREUTZ DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000315-68.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VALMIR BOELTER (EXECUTADO)

THIAGO PALHARINI (EXECUTADO)

MAIRA PALHARINI BOELTER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000315-68.2018.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Considerando que as correspondências de 

citação foram recebidas por pessoas diversas dos executados, 

impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender de direito. Tapurah-MT, 20/03/2020 JUCILEINE 

KREUTZ DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000325-15.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000325-15.2018.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo 

de 15 dias, quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça. Tapurah-MT, 

20/03/2020 JUCILEINE KREUTZ DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000095-36.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BRANDALIZE (REQUERIDO)

EDSON GASPARIN (REQUERIDO)

ANTONIO JOSE BRANDALIZE (REQUERIDO)

MARILZA LOPES DE SOUZA GASPARIN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 30 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça (ID 20182629) com diligências negativas, e requerer o que 

entender de direito, sob pena de devolução da missiva no estado em que 

se encontra.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000300-31.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LAELIA DE CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES OAB - MT26611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1000300-31.2020.8.11.0108. AUTOR(A): 

LAELIA DE CHAVES REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Trata-se de ação cominatória c/c pedido de tutela de 

urgência, para determinar que a ré mantenha a autora no plano de saúde 

firmado por seu falecido marido (contrato 4354), nas mesmas condições 

contratuais, bem como para que o pagamento seja realizado de forma 

proporcional. Com a inicial vieram documentos. Vieram os autos à 

conclusão. É o necessário. Fundamento e decido. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, o art. 

300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. E, na voz de Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aguela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". 

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 

comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 312/313). Portanto, prova que deve ser suficiente a permitir um juízo de 

convencimento da veracidade das alegações que fundamentam o pedido a 

ensejar o provimento requerido. A propósito, desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”. No caso dos autos, 

verifico que estão presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela de urgência. Nesse passo, importante registrar, que a 

relação jurídica firmada entre o titular do Plano de Saúde e seus 

dependentes, junto à empresa ré, amolda-se à típica relação de consumo, 

decorrente da manifesta situação de vulnerabilidade dos consumidores 

frente ao fornecedor de serviços, traduzida, no caso, nas disposições e 

alterações contratuais levadas a efeito de forma unilateral. Com efeito, 

restou demonstrado que a requerente é usuária de plano de saúde da 
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requerida, na condição de dependente, teve o seu plano cancelado, haja 

vista o falecimento de seu esposo, titular do plano. No caso em tela, o 

cancelamento do Plano de Saúde feito pela ré, após o falecimento do 

titular, assim como eventual reajustamento exacerbado da mensalidade do 

referido contrato, afiguram-se evidentemente abusivos, encontrando óbice 

nas disposições contidas artigo 51 do CDC. Logo, não pode a requerida 

prejudicar os dependentes do Plano de Saúde em caso de falecimento do 

titular, impedindo-os de permanecer com o vínculo contratual 

primitivamente firmado com o falecido, nas mesmas condições e com os 

mesmos benefícios, sobretudo por se tratar de relação jurídica iniciada no 

ano 2000, ou seja, vigente por mais de 20 (vinte) anos, sem qualquer 

notícia de interrupção do inadimplemento das respectivas mensalidades. 

Desse modo, a interrupção com vínculo jurídico essencial à manutenção 

do plano aderido, tendo em vista a própria natureza da avença, que não 

admite a estipulação de cláusulas que acarretando prejuízos 

desproporcionais ao consumidor, tal como ocorre no caso em apreço. 

Ademais, vale ressaltar, que o artigo 30, § 3º, da Lei n° 9.656/98, que 

dispõe sobre os Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, 

assegura a cobertura dos dependentes em caso de falecimento do titular: 

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso 

I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no 

caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, 

é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas 

mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da 

vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento 

integral. § 3º. Em caso de morte do titular, o direito de permanência é 

assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado 

coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. 

Outrossim, o próprio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou 

entendimento que, quando se trata de plano de saúde, a morte do titular 

não impede a manutenção do vínculo ao dependente, nas mesmas 

condições, antes firmadas, vejamos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. 

GARANTIA DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO 

NAS MESMAS CONDIÇÕES. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE AO 

DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 35, § 5º, DA LEI 

9.656/98. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A relação jurídica 

firmada entre o titular do Plano de Saúde Coletivo por Adesão e seus 

dependentes, junto à Operadora do respectivo Plano amolda-se à típica 

relação de consumo, decorrente da manifesta situação de vulnerabilidade 

dos consumidores frente ao fornecedor de serviços, pelo que afigura-se 

imprescindível o estabelecimento de normas de proteção da parte 

fragilizada na relação de consumo, a fim de resguardar os seus direitos 

frente aos eventuais abusos cometidos, principalmente, no que diz 

respeito à saúde e a vida do usuário do serviço. II. No caso vertente, não 

pode a Recorrente prejudicar o direito dos dependentes do Plano de 

Saúde em caso de falecimento do titular, impedindo-os de permanecer com 

o vínculo contratual primitivamente firmado com o falecido, nas mesmas 

condições e com os mesmos benefícios, notadamente quando garantida a 

fruição do Plano de Extensão Assistencial, pelo período de 01 (um) ano, o 

que se amolda às disposições contidas no artigo 30, § 3º, da Lei nº 9 

656/98. III. A transferência de titularidade do Plano de Saúde aos 

dependentes do titular falecido é assegurado pela norma contida no artigo 

35, § 5º, da Lei nº 9 656/98. tratando-se de mera faculdade, cuja relação 

jurídica deverá observas as demais disposições que regulam a matéria. IV. 

Recurso conhecido e improvido (AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 757.220-ES (2015/0192085-7). RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE 

REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. 

CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO 

JUDICIAL. RETORNO AO CONVÍVIO CONJUGAL. UNIÃO ESTÁVEL. 

CARACTERIZAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ASSUNÇÃO DA 

TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. 1. 

Cinge-se a controvérsia a saber se a esposa separada judicialmente, mas 

que retornou ao convívio conjugal na qualidade de companheira, faz jus à 

cobertura contratual do plano de saúde de remissão por morte do titular e 

se o dependente pode assumir a titularidade do plano de saúde após o 

período de remissão. 2. A cláusula de remissão, pactuada em alguns 

planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação 

dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a 

morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a 

cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo 

familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser 

assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar 

o desamparo abrupto. 3. Embora a cláusula de remissão do plano de 

saúde se refira ao cônjuge como dependente, sendo omissa quanto à 

figura do companheiro, não deve haver distinção sobre esse direito, diante 

da semelhança de papéis e do reconhecimento da união estável como 

entidade familiar, promovido pela própria Constituição Federal (art. 226, § 

3º, da CF). Comprovação da autora, na hipótese dos autos, da condição 

de companheira. 4. O término da remissão não extingue o contrato de 

plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à 

manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das 

obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo 

(Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS). 5. Recurso especial provido. (STJ 

- REsp: 1457254 SP 2014/0001510-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 18/04/2016) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO 

CONTRATO. INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 

7/STJ. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR 

MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO 

DEPENDENTE INSCRITO. 1. A convicção dos magistrados das instâncias 

ordinárias quanto à natureza individual ou familiar do contrato do plano de 

saúde decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da 

interpretação das cláusulas contratuais, esbarrando o acolhimento da 

pretensão recursal nos óbices previstos nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 2. O 

término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo 

assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das 

mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações 

decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula 

Normativa nº 13/2010 da ANS). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp: 771016 SP 2015/0210631-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 16/03/2017) Em sendo assim, não restam dúvidas 

acerca do direito da autora – dependente do titular falecido, em manter o o 

vínculo jurídico junto à ré, em atenção aos termos do artigo 35, § 5º, da Lei 

nº 9.656/98, que assim orienta: Art. 35. Aplicam-se as disposições desta 

Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada 

aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com 

contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 

1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta 

Lei. § 5º. A manutenção dos contratos originais pelos consumidores 

não-optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente 

ao titular e a seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de 

novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob 

qualquer pretexto, a terceiros. Com tais considerações, verifico ainda a 

existência do risco de dano à saúde da autora, ante a comprovação da 

necessidade iminente dela em relação à cobertura contratual discutida 

neste processo, por ser uma pessoa idosa, com 79 anos de idade, e 

necessitando de realização de exames médicos. A propósito: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA 

RESTABELECIMENTO DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO 

EMPRESARIAL (CAAMT) – MORTE DO TITULAR - LIMINAR DEFERIDA – 

PRELIMINARES - CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO – PREJUÍZO 

FINANCEIRO - REJEIÇÃO - NÃO REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO SAÚDE 

PACTUADO EM 1994 ENTRE A UNIMED CUIABÁ E A CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE MT – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE 

COM O MÉRITO DO AGRAVO – MÉRITO - SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL 

CELEBRADO ANTERIORMENTE À LEI Nº 9.656/98 - ADAPTAÇÃO PARA O 

PLANO DE SAÚDE – ANUÊNCIA DO FALECIDO – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO 

PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - 

POSSIBILIDADE – AUTORA/DEPENDENTE IDOSA (76 ANOS) COM 

PROBLEMAS DE SAÚDE (CÂNCER DE PELE) – DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA PARCIALMENTE – ADAPTAÇÃO À CONTRATAÇÃO FEITA PELO 

FALECIDO NO PLANO DE SAÚDE/2000 - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se existir risco de a decisão agravada ocasionar prejuízo grave 

à parte recorrente, não há razão para apreciar o recurso pela via do 

agravo retido. Se não restou demonstrado nos autos a verossimilhança do 

direito da agravada de manutenção no Seguro Saúde firmado em 1994, 

haja vista a existência de indícios veementes de que este fora substituído, 

com anuência do falecido, para o Contrato de Plano de Saúde firmado em 

2000, não há como manter a continuidade do Seguro Saúde anterior. A 
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possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do 

esposo é reconhecida na Lei nº 9.656/98, em seu art. 30, § 3º.Outrossim, 

a exclusão da segurada do plano firmado por seu falecido esposo em 

2000, obrigando-se a contratar novo plano, com novos prazos de 

carência e valores elevados, no momento em que mais necessita em 

razão da idade avançada e acometimento de doença grave (câncer), 

ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual, devendo ser 

mantida a continuidade do plano de saúde da beneficiária, em iguais 

termos e condições ao contrato firmado por seu falecido cônjuge em 2000, 

com as devidas atualizações das mensalidades desde a época de seu 

falecimento. (TJMT - AI, 16739/2013, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014, 

Data da publicação no DJE 20/03/2014). AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CONTRATO C/C DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE 

COLETIVO - MORTE DO TÍTULAR - Fl. 11 de 17SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 16739/2013 - CLASSE CNJ - 202 – 

COMARCA CAPITAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO) DIREITO DE 

PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE NO PLANO, NAS MESMAS CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - 

VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

possibilidade da segurada manter-se no plano de saúde após a morte do 

esposo é reconhecida na Lei nº 9.656/98, quando dispõe, no art. 30, § 3º, 

que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de 

plano de saúde, mesmo após o desligamento do titular. Porquanto, a 

exclusão da segurada do plano originário, obrigando-se a contratar nova 

apólice, com novos prazos de carência e valores elevados, no momento 

em que mais precisa do seguro em razão da idade avançada e 

acometimento de doença grave (câncer), ofende a sua dignidade e o 

princípio da boa-fé contratual e gera dano moral indenizável, cuja fixação 

em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT – Proces. Nº 106316/2012, Des. Guiomar 

Teodoro Borges, 6ª Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013). Isto 

posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que a requerida 

restabeleça o plano de saúde, nas mesmas condições que regem o 

contrato nº 4354, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até ulterior 

deliberação desse juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil). Defiro a inversão do 

ônus probatório, com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 

10 de julho de 2020, às 15h30. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º, do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado da autora ou d a ré à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 20 

de março de 2020. MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-15.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SANTOS (REQUERIDO)

 

Considerando as medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com intuito de evitar a disseminação da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) por meio da edição das 

portarias-conjuntas de nº 247 e 249 - especificadamente com relação ao 

que tange o artigo 15, incisos I e II, impulsiono os autos para a intimação 

das partes acerca do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. "Art. 15. Fica recomendada a adoção das seguintes medidas: I 

- reagendamento das audiências não urgentes, no prazo mais breve 

possível; II - as audiências designadas para realização junto aos Cejuscs 

deverão ser reagendadas, no prazo mais breve possível;"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-58.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WANDERSON DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

Considerando as medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com intuito de evitar a disseminação da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) por meio da edição das 

portarias-conjuntas de nº 247 e 249 - especificadamente com relação ao 

que tange o artigo 15, incisos I e II, impulsiono os autos para a intimação 

das partes acerca do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. "Art. 15. Fica recomendada a adoção das seguintes medidas: I 

- reagendamento das audiências não urgentes, no prazo mais breve 

possível; II - as audiências designadas para realização junto aos Cejuscs 

deverão ser reagendadas, no prazo mais breve possível;"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-43.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES LISBOA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Considerando as medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com intuito de evitar a disseminação da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) por meio da edição das 

portarias-conjuntas de nº 247 e 249 - especificadamente com relação ao 

que tange o artigo 15, incisos I e II, impulsiono os autos para a intimação 

das partes acerca do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. "Art. 15. Fica recomendada a adoção das seguintes medidas: I 

- reagendamento das audiências não urgentes, no prazo mais breve 

possível; II - as audiências designadas para realização junto aos Cejuscs 

deverão ser reagendadas, no prazo mais breve possível;"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-48.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RAMOS MEDEIROS (REQUERENTE)

VALDECI DE ALMEIDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Considerando as medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com intuito de evitar a disseminação da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) por meio da edição das 

portarias-conjuntas de nº 247 e 249 - especificadamente com relação ao 

que tange o artigo 15, incisos I e II, impulsiono os autos para a intimação 

das partes acerca do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. "Art. 15. Fica recomendada a adoção das seguintes medidas: I 

- reagendamento das audiências não urgentes, no prazo mais breve 

possível; II - as audiências designadas para realização junto aos Cejuscs 

deverão ser reagendadas, no prazo mais breve possível;"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-48.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:
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JONATHAN RAMOS MEDEIROS (REQUERENTE)

VALDECI DE ALMEIDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Considerando as medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com intuito de evitar a disseminação da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) por meio da edição das 

portarias-conjuntas de nº 247 e 249 - especificadamente com relação ao 

que tange o artigo 15, incisos I e II, impulsiono os autos para a intimação 

das partes acerca do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. "Art. 15. Fica recomendada a adoção das seguintes medidas: I 

- reagendamento das audiências não urgentes, no prazo mais breve 

possível; II - as audiências designadas para realização junto aos Cejuscs 

deverão ser reagendadas, no prazo mais breve possível;"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-91.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA D'OESTE RESFRIADORES EIRELI (REU)

 

Considerando as medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com intuito de evitar a disseminação da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) por meio da edição das 

portarias-conjuntas de nº 247 e 249 - especificadamente com relação ao 

que tange o artigo 15, incisos I e II, impulsiono os autos para a intimação 

das partes acerca do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. "Art. 15. Fica recomendada a adoção das seguintes medidas: I 

- reagendamento das audiências não urgentes, no prazo mais breve 

possível; II - as audiências designadas para realização junto aos Cejuscs 

deverão ser reagendadas, no prazo mais breve possível;"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-07.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Considerando as medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com intuito de evitar a disseminação da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) por meio da edição das 

portarias-conjuntas de nº 247 e 249 - especificadamente com relação ao 

que tange o artigo 15, incisos I e II, impulsiono os autos para a intimação 

das partes acerca do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. "Art. 15. Fica recomendada a adoção das seguintes medidas: I 

- reagendamento das audiências não urgentes, no prazo mais breve 

possível; II - as audiências designadas para realização junto aos Cejuscs 

deverão ser reagendadas, no prazo mais breve possível;"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-58.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. SECCO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FLORENCIO DE BORBA (REU)

 

Considerando as medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com intuito de evitar a disseminação da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) por meio da edição das 

portarias-conjuntas de nº 247 e 249 - especificadamente com relação ao 

que tange o artigo 15, incisos I e II, impulsiono os autos para a intimação 

das partes acerca do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. "Art. 15. Fica recomendada a adoção das seguintes medidas: I 

- reagendamento das audiências não urgentes, no prazo mais breve 

possível; II - as audiências designadas para realização junto aos Cejuscs 

deverão ser reagendadas, no prazo mais breve possível;"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-50.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO HENDGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERIDO)

 

Considerando as medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com intuito de evitar a disseminação da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) por meio da edição das 

portarias-conjuntas de nº 247 e 249 - especificadamente com relação ao 

que tange o artigo 15, incisos I e II, impulsiono os autos para a intimação 

das partes acerca do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. "Art. 15. Fica recomendada a adoção das seguintes medidas: I 

- reagendamento das audiências não urgentes, no prazo mais breve 

possível; II - as audiências designadas para realização junto aos Cejuscs 

deverão ser reagendadas, no prazo mais breve possível;"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-43.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

PROCESSO n. 1000435-43.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:SOELY LIMA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DE MATOS 

BORGES POLO PASSIVO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 05/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 

78000-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 007/2020-DF

A Excelentíssima Senhora Doutora JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI, Juíza 

Diretora do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o contido na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, que institui o regime obrigatório de teletrabalho e altera a 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º da Portaria-Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020;

RESOLVE:

 Art. 1º Estabelecer que no período previsto de 20/03/2020 à 20/04/2020, 

durante o horário de expediente forense a comunicação com unidade 

judiciária será realizada por meio DO TELEFONE DE PLANTÃO 

(66)9-9208-1798 e dos seguintes endereços eletrônicos:

 M A T É R I A  J U D I C I Á R I A :  t n . u n i c a @ t j m t . j u s . b r  e 

terranova.distribuidor@tjmt.jus.br.

MATÉRIA ADMINISRATIVA: terra.nova@tjmt.jus.br

 §1º. Quanto a distribuição ocorrerá pelo Sistema PJE. A servidora 

Cristiane Cardeal Correia, trabalhará via home office (dás 13h às 19h) e 
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estará disponível dentro deste período para atendimento via telefone (66) 

9-99951-8162 e recebimento de documentos para distribuição via e-mail 

no endereço terranova.distribuidor@tjmt.jus.br.

§2º. Não sendo possível a distribuição eletrônica, havendo necessidade 

de distribuição física no sistema Apolo, a servidora irá ao fórum somente 

para realizar a distribuição de forma mais rápida possível.

Art. 2º Estabelecer que durante o horário de expediente forense a 

comunicação com o gabinete da unidade judiciária será realizada por meio 

dos seguintes endereços eletrônicos: patricia.vecchia@tjmt.jus.br e 

wellyton.pereira@tjmt.jus.br.

Art. 3º Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, nos 

termos das Portarias Citadas, o advogado, Delegado, Defensor Público ou 

Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido 

diretamente no e-mail acima indicado.

§1º - O e-mail será preferencialmente funcional, devendo conter a 

qualificação do advogado ou Agente Público responsável pela petição, a 

qual deverá observar fielmente as normas processuais.

§2º- A decisão será devolvida no mesmo e-mail de encaminhamento do 

pedido.

 Art. 4.º - Durante o mencionado período será realizado regime de 

teletrabalho nesta comarca, sendo normalmente impulsionados, 

internamente, os feitos em trâmite pela via eletrônica (PJe e SEEU), sendo 

dado regular andamento aos processos eletrônicos (PJE), (expedições, 

juntadas, atendimentos de urgências, triagens de processos e metas 01 e 

02 CNJ), porém o cumprimento externo dos mesmos dependerá do 

enquadramento da situação nas hipóteses previstas no art. 4º da 

Resolução nº 313/2020-CNJ.

Art. 5.º - Nos processos físicos, haja vista a necessária restrição de 

acesso às dependências do Fórum, tanto por servidores, assessores, 

magistrados e advogados, serão impulsionados tão somente as questões 

enumeradas no mencionado art. 4º da Resolução nº 313/2020-CNJ.

§3º. Tratando-se de processos físicos não enquadrados no art. 4º da 

Resolução nº 313/2020-CNJ, as petições correspondentes deverão ser 

protocoladas fisicamente após findo o período indicado no art. 1º desta 

portaria ou mediante o sistema PEA, sendo que nesta hipótese serão 

materializadas somente após o término do mencionado período.

§4º. Acaso seja encaminhada alguma petição nos e-mails indicados no art. 

1º, mas cujo assunto não esteja relacionado no art. 4º da Resolução nº 

313/2020-CNJ, a mesma não será analisada, sendo informado ao 

remetente para que proceda na forma do §3º deste artigo.

Art. 6.º - O atendimento virtual pelo magistrado será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento pelos endereços de e-mail patricia.vecchia@tjmt.jus.br e 

wellyton.pereira@tjmt.jus.br, salvo nos casos de plantão judiciário 

forense, observando-se os termos da Portaria nº 08/2020, desta 

Comarca.

Art. 7º - Durante o período previsto no art. 1.º da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente 

publicadas.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte / MT, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000737-78.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ GABIATTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000737-78.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EDUARDO LUIZ 

GABIATTI Vistos. Defiro o pedido de emenda à inicial (Id. 25635723). 

Quanto ao requerimento de Id. 27644380, INTIME-SE o exequente para 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. TERRA 

NOVA DO NORTE, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000936-03.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000936-03.2019.8.11.0085. 

INVENTARIANTE: MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA ESPÓLIO: MARCELO 

DE ALMEIDA OLIVEIRA Vistos. Determinada a emenda à inicia, o 

requerente juntou os documentos faltantes ao Id. 28646830, entretanto, no 

arquivo nomeado com "certidão de óbito" vê-se apenas uma página em 

branco. Diante disso, intime-se novamente a parte requerente para 

promover a correta juntado do documento (certidão de óbito) aos autos. 

Após, conclusos. Às providências. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33285 Nr: 782-56.2006.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO KLOCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, SILVIO LUIS TIETZ - OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 782.56.2006.811.0085 (Código 33285)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MARIO KLOCK em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 146.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

141/144, totalizando a importância de R$ 79.282,70 (setenta e nove mil, 

duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

 Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34325 Nr: 584-82.2007.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MASSUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 584-82.2007.811.0085 (Código 34325)

Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por TEREZA MASSUDA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 123/129, a parte executada impugnou os cálculos apresentados 

pela parte autora, juntando planilha de cálculo.

À fl. 148 fora determinada remessa dos autos ao contador judicial, para 

realização de cálculo, bem como a posterior intimação das partes acerca 

do aludido cálculo, sob pena de concordância.

Cálculo acostado à fls. 149.

Intimadas, as partes não impugnaram o cálculo apresentado pela 

contadoria do juízo (fls. 151).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que as partes deixaram transcorrer o prazo in albis para se 

manifestarem acerca dos valores apresentados pela contadoria do juízo, 

HOMOLOGO-O (fls. 149), totalizando a importância de R$ 27.238,34 (vinte 

e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Na sequência, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da 

Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

OPORTUNIZO o patrono da parte autora a indicar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o 

respectivo contrato de honorários, visando à liberação desta verba 

diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37237 Nr: 1262-29.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA CARDOSO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1262-29.2009.811.0085 (Código 37237)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por IRACEMA 

CARDOSO FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar os valores apresentados pelo exequente (fl. 137).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar os valores apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o 

cálculo acostado às fls. 135, totalizando a importância de R$ 9.451,96 

(nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis 

centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37635 Nr: 196-77.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 196-77.2010.811.0085 (Código 37635)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ELIAS MONTEIRO 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 111-v.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

109/110, totalizando a importância de R$ 53.655,14 (cinquenta e três mil, 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).

 Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 750 de 764



Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51283 Nr: 1236-26.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 20.055, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS 

VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267

 Processo nº. 1236-26.2012.811.0085 (Código 51283)

Vistos.

Considerando o caráter infringente dos embargos de declaração opostos 

às fls. 785/786, INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do 

Código de Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52503 Nr: 1154-58.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO PAIVA DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT

 Ante o exposto, e em consonância com as provas que dos autos 

constam com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado ALEXANDRO PAIVA DE SOUZA FERREIRA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

121, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, em 

relação às vítimas Francisco dos Santos Morais e Vilson dos Santos 

Morais, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca.Considerando que o réu respondeu ao 

processo em liberdade, poderá aguardar o julgamento na mesma condição 

(artigo 413, § 3º do CPP).INTIME-SE pessoalmente o acusado da presente 

decisão de pronúncia, tudo de conformidade com o que preceitua o artigo 

420, inciso I, do Código de Processo Penal. INTIMEM-SE a defesa e a 

acusação.P.R.I.C.Operada a preclusão pro judicato, INTIMEM-SE o 

Ministério Público e o advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (CPP, art. 422).ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta 

para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53335 Nr: 466-62.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 466-62.2014.811.0085 (Código 53335)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por JOÃO BOSCO 

BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado impugnou os valores apresentados 

pelo credor (fl.151/153).

À fl. 154, a parte exequente concordou com os valores apresentados pelo 

executado na impugnação.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

152/153, totalizando a importância de R$ 256.489,25 (duzentos e 

cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54905 Nr: 133-76.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 133-76.2015.811.0085 (Código 54905)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por FRANCISCO PEDRO 

DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 128-v.
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FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

127, totalizando a importância de R$ 85.681,98 (oitenta e cinco mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos).

 Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

 Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56249 Nr: 842-14.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIME BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Processo nº 842-14.2015.811.0085 (Código 56249)

Vistos.

Em que pese a certidão de fl. 99 informando a inexistência de condenação 

em custas processuais na sentença homologatória de fls. 91/91-v, 

constata-se que o Juízo, à época, já havia condenado a parte requerida 

no referido pagamento, razão pela qual, MANTENHO a condenação das 

custas e despesas processuais, conforme proferido na sentença de fls. 

38/40.

REMETAM-SE os autos à Central de Arquivamento e Arrecadação – CAA.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57424 Nr: 116-06.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 116-06.2016.811.0085 (Código 57424)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MANOEL DIAS 

CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

Devidamente intimado, a parte executada deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar os valores apresentados pelo exequente (fl. 71).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar os valores apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o 

cálculo acostado às fls. 69, totalizando a importância de R$ 3.349,06 (três 

mil, trezentos e quarenta e nove reais e seis centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 458-80.2017.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 458-80.2017.811.0085 (Código 61052)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por SEBASTIÃO 

SILVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 122-V.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

117/118, totalizando a importância de R$ 31.249,81 (trinta e um mil, 

duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

 Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 
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parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61629 Nr: 805-16.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO JOAO DILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de fls. 04/05, ABSOLVENDO o acusado EVANDRO JOÃO 

DILL, devidamente qualificado nos autos, da imputação a ele endereçada 

na inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.ISENTO o acusado de despesas e custas 

processuais.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta comarca, na 

forma da CNGC.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, comunique-se aos Institutos de Identificação Nacional, 

Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da CNGC, 

REMETENDO-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de 

março de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 29541 Nr: 852-05.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO - OAB:3557-A

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de fls. 09/11, ABSOLVENDO o acusado ANTÔNIO OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, da imputação a ele endereçada na 

inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código 

de Processo Penal.SOLICITE-SE informações acerca do endereço do 

acusado junto ao Juízo de Guarantã do Norte, nos autos de n. 

499-36.2020.811.0087 e, após, DEPREQUE-SE sua intimação acerca da 

sentença absolutória.Isento de custas processuais.Comunique-se ao 

Cartório Distribuidor desta comarca, na forma da CNGC.P.R.I.C.Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, comunique-se aos Institutos 

de Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio 

o procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, 

com sua respectiva motivação, nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da 

CNGC, REMETENDO-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

de estilo.DETERMINO à Serventia do juízo para que expeça-se certidão em 

favor do(a) advogado(a) nomeado(a) (fl. 182), no importe de 01 (um) URH, 

a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de 

Mato Grosso.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do 

Norte, 19 de março de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32938 Nr: 445-67.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÉZAR MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10.924 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Processo nº 2006/155 (Código 32938)

Vistos.

Considerando o petitório de fl. 579 e a juntada das guias de recolhimento 

de fls. 573/577, EXPEÇA-SE nova Carta Precatória ao Juízo de Sinop/MT, 

conforme decisão de fl. 561. Outrossim, deverá o Senhor Gestor Judiciário 

informar o endereço atualizado para o cumprimento da diligência, qual 

seja, “Rua Colonizador Ênio Pepino, n. 8.858, Bairro Alto da Glória, 

Sinop/MT”.

Analisando os autos, notadamente no lapso temporal já percorrido, sem a 

satisfação da execução, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos, razão pela qual, DETERMINO a designação de 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora deste juízo.

INTIMEM-SE com as advertências de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35299 Nr: 501-32.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSA, CC, RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.405, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - OAB:12.847-MT

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado JOEL DE SOUZA AMARAL, nas infrações do delito 

de corrupção passiva e estelionato, capitulados nos artigos 317, §1º, e 

artigo 171, caput, ambos do Código Penal, e ABSOLVER os acusados 

CARLOS CARDOSO e RONEI CARDOSO, das sanções previstas pelo 

artigo 317, caput, e artigo 171, caput, ambos do Código Penal, com 

fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, razão 

pela qual, passo a dosar a pena do réu Joel de Souza Amaral, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36316 Nr: 329-56.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 329-56.2009.811.0085 (Código 36316)

Vistos.
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Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MARIA DAS DORES 

RODRIGUES representada por Iracema Pereira da Silva em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado impugnou os valores apresentados 

pelo credor (fl. 114/117).

À fl. 118-V, a parte exequente concordou com os valores apresentados 

pelo executado na impugnação.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

114/117, totalizando a importância de R$ 47.532,57 (quarenta e sete mil, 

quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39757 Nr: 830-39.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES FRANCISCO LANZARINI, PAULO 

CEZAR ZANTEDESCHI GOULART, PASCOAL ALBERTON, EDIVALDO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Diante do exposto, com base no artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, 

ambos do Código Penal, DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL e, via de consequência, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de PAULO CEZAR ZANTEDESCHI GOULART, EDIVALDO 

GOMES e PASCOAL ALBERTON, todos devidamente qualificados nos 

autos, com relação ao delito capitulado no artigo 38 da Lei de Crimes 

Ambientais – Lei n. 9.605/98.COMUNIQUE-SE a presente sentença aos 

órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos, conforme 

determina a CNGC.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 

de março de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39847 Nr: 921-32.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES FEISTAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:OAB/MT 14.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº.921-32.2011.811.0085 (Código 39847)

Vistos.

Acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, foi 

determinada a remessa dos autos à contadoria do juízo, a fim de proceder 

com os cálculos nos termos da decisão proferida às fls. 123/125.

Cálculo realizado à f. 126.

A parte autora concordou com os cálculos apresentados (f. 129), ao 

passo que o requerido, intimado para se manifestar, quedou-se inerte (f. 

129-v).

Assim, considerando a concordância apresentada pelas partes, HOMOLO 

os cálculos de fls. 126.

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, 

CF/88.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de Março de 2020.

 Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39879 Nr: 953-37.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O, JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ - OAB:14907

 Ante o exposto, e em consonância com as provas que dos autos 

constam com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado JAIR BARCELLOS, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do 

artigo 71, parágrafo único, do CP, em relação à vítima Jorge Fernandes 

Ajala, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca.Considerando que o réu respondeu ao 

processo em liberdade, poderá aguardar o julgamento na mesma condição 

(artigo 413, § 3º do CPP).INTIME-SE pessoalmente o acusado da presente 

decisão de pronúncia, tudo de conformidade com o que preceitua o artigo 

420, inciso I, do Código de Processo Penal. INTIMEM-SE a defesa e a 

acusação.P.R.I.C.Operada a preclusão pro judicato, INTIMEM-SE o 

Ministério Público e o advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (CPP, art. 422).ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta 

para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50997 Nr: 929-72.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SEVERINO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 Ante o exposto, e em consonância com as provas que dos autos 

constam com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado DANIEL SEVERINO TORRES, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, 

inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à 

vítima Israel Paulo Deocleciano, determinando que seja ele submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Considerando que 

o réu respondeu ao processo em liberdade, poderá aguardar o julgamento 

na mesma condição (artigo 413, § 3º do CPP).INTIME-SE pessoalmente o 

acusado da presente decisão de pronúncia, tudo de conformidade com o 

que preceitua o artigo 420, inciso I, do Código de Processo Penal. 

INTIMEM-SE a defesa e a acusação.P.R.I.C.Operada a preclusão pro 

judicato, INTIMEM-SE o Ministério Público e o advogado, para, no prazo de 
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5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (CPP, art. 422).ÀS PROVIDÊNCIAS.De 

Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51699 Nr: 389-87.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA BROCHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 389-87.2013.811.0085 (Código 51699)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por GABRIELA 

BROCHADO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 113-V.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

111/112, totalizando a importância de R$ 39.641,90 (trinta e nove mil, 

seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos).

 Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51924 Nr: 606-33.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCC, ROZENILDA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24855/0, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 606-33.2013.811.0085 (Código 51924)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ADRIANO DA 

COSTA CARNEIRO representado por ROZENILDA DA CONCEIÇÃO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado impugnou os valores apresentados 

pelo credor (fl. 181/183).

À fl. 184/185, a parte exequente concordou com os valores apresentados 

pelo executado na impugnação.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

181/183, totalizando a importância de R$ 49.799,35 (quarenta e nove mil, 

setecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52857 Nr: 115-89.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO AKIO KURANISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10.924 

OAB/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, razão pela qual, SUPRINDO a omissão ali 

apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá 

constar a seguinte redação em sua parte dispositiva:“CONDENO a parte 

embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas e 

despesas processuais.”Em relação aos embargos de declaração de fls. 

182/184, acerca dos fundamentos exigidos, não se tratam de vícios 

delineados no petitório, eis que o Juízo, à época, proferiu a sentença com 

base nas provas constantes nos autos, razão pela qual não há que se 

falar em contradição ou qualquer outra hipótese do art. 1.022 do CPC. A 

questão envolve erro ou acerto do juízo sobre a apreciação dos 

elementos probatórios, o que reclama outra espécie de recurso para o seu 

desenrolar. Nesse sentido:“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE 

MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE 

PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento 

embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão 

embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a 
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conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. 

(STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)”Diante do exposto, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios de fls. 182/184, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver 

nenhuma omissão na sentença retro, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso 

I, do CPC.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra 

Nova do Norte, 19 de março de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53788 Nr: 772-31.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIOMAR GELINSKI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Ante o exposto, e em consonância com as provas que dos autos 

constam, nos termos do que dispõe o artigo 383 do Código de Processo 

Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado tentado (121, § 2º, 

II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) para lesão corporal grave (art. 129, § 

1°, inciso II, do CP) para submeter o réu CLEIDIOMAR GELINSKI DOS 

SANTOS, já qualificado nos autos, nas sanções neste tipo previstas. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53791 Nr: 775-83.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AKIO KURANISHI, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

SERGIO AKIO KURANISHI, na infração capitulada no artigo 312 do Código 

Penal, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância 

aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54611 Nr: 1266-90.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, 

EXTINGUINDO o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I do CPC), 

de modo que CONDENO o requerido a PAGAR/RESSARCIR à seguradora 

requerente o valor de R$ 23.462,36 (vinte e três mil, quatrocentos e 

sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do respectivo 

desembolso (súmula 54 do STJ), bem como incidindo correção monetária 

pelo índice INPC, da prolação da sentença.CONDENO o requerido ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de 

sucumbência, cuja verba FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, exegese do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Aguarde-se o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido in albis, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta 

para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54640 Nr: 1278-07.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÉSAR MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10.924 

OAB/MT

 (...) Por via de consequência, diante desta perspectiva, no feito em lime, 

inobstante a titânica defesa apresentada, não logrou êxito em demonstrar 

satisfatoriamente os fundamentos da tutela provisória, mormente porque 

se quedou a sustentar que a execução deve ser suspensa, sem qualquer 

fundamento acerca da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou seja, 

consectário lógico do processo expropriatório. RECEBO os embargos à 

execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.Nos termos do 

art. 920, inc. I, do CPC, INTIME-SE a parte embargada para impugnar os 

embargos no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC.Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.De tudo cumprido e certificado, 

CONCLUSOS para sentença ou designação de audiência de instrução, 

nos termos do art. 920, inc. II, do NCPC.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março 

de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56505 Nr: 997-17.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN VALENTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado WILLIAN VALENTE BARBOSA, nas infrações 

capituladas no artigo 303, §1º, e artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.IV – DOSIMETRIA DA PENADO CRIME DE 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTEA pena prevista para o delito de embriaguez 

ao volante é de detenção de 6 (seis) a 3 (três) anos, multa e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57125 Nr: 1339-28.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1339-28.2015.811.0085 (Código 57125)

Vistos.
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Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ANGELA MARIA 

VENANCIO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 128-V.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

126/127, totalizando a importância de R$ 55.358,54 (cinquenta e cinco mil, 

trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

 Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65429 Nr: 1243-08.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MADEIRAS LTDA, ALTINO BECKER, 

OLIVIA DELLA JUSTINA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1243-08.2018.811.0085 (Código 65429)

Vistos.

Ante o petitório de fls. 31/32, proceda-se com nova avaliação do bem 

imóvel indicado na missiva.

Se for o caso, solicitem-se as peças necessárias ao juízo deprecante pra 

realização do ato.

Com a juntada aos autos do laudo de avaliação, informe o juízo deprecante 

para que proceda com a intimação dos executados.

Às providências,

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 19 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-85.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDINO QUINTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO do Banco Bradesco, conforme decisão ID 

19764338, para solicitar que seja informado a existência de possível ativo 

financeiro em nome de OLIVINA QUINTINO DOS SANTO, CPF nº 

831.546.201-68, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer o 

responsável legal nas sanções administrativas e penais, tendo em vista o 

lapso temporal transcorrido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-10.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Diante do transcurso do prazo da suspensão, 

impulsiono os autos para INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o 

necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme decisão anterior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-65.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIKA FERNANDES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Diante do transcurso do prazo da suspensão, 

impulsiono os autos para INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o 

necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme decisão anterior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-68.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETLIN MAIZA DA SILVA CARNEIRO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Diante do transcurso do prazo da suspensão, 

impulsiono os autos para INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o 

necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme decisão anterior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-72.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUNIOR COELHO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Diante do transcurso do prazo da suspensão, 

impulsiono os autos para INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o 

necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme decisão anterior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-89.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIUVANA KRULISKOSKI (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Diante do transcurso do prazo da suspensão, 

impulsiono os autos para INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o 

necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme decisão anterior.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 014/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor, JORGE HASSIB IBRAHIM, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Vera, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO a determinação contida no Ofício n. 450/2020-DAP, que 

determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face da 

Servidora VILMA PINHEIRO MACHADO LOPES – Oficial de Justiça – 

Matrícula 1479, para apuração de desobediência no descumprimento das 

determinações destinadas à regularização dos informes relativos ao 

período de 2012 a 2018;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar, com fulcro no art. 17, do Provimento n. 005/2008/CM, 

a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar 

descumprimento das determinações destinadas à regularização dos 

informes relativos ao período de 2012 a 2018;

Art. 2º – Constituir Comissão de Sindicância, composta pelos servidores 

Everton Andrade da Silva, Gestor Judiciário, mat. 37815, Márcio Orti 

Cortez, Analista Judiciário, mat. 14873 e Kevyn Junior Gonçalves, Técnico 

Judiciário, mat. 40917 ;

Art. 3º – Deliberar que a comissão, com base no artigo 25 do Provimento 

n. 005/2008/CM, quando da realização de atos processuais ou diligências 

deliberada sem reunião, serão dispensados das respectivas atividades 

regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos processos 

afins.

Dê-se ciência.

Publique-se e cumpra-se.

Vera-MT, 19 de março de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito/Diretor do Foro

PORTARIA N. 15/2020-DF

O Doutor Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito e diretor do foro da Comarca 

de Vera, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

Considerando a Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 que determinou 

em seu artigo 2º, §1º que fosse elaborado Plano de Trabalho;

RESOLVE:

1. DA DISTRIBUIÇÃO

1.1. A partir de 20/03/2020 (sexta-feira) toda a distribuição ocorrerá 

exclusivamente pelo Sistema PJE. A servidora Mirian Tibola Fioravanço, 

distribuidora, trabalhará via home office (das 13h às 19h) e estará 

disponível dentro deste período para atendimento via telefone.

 1.2. Os protocolos e ofícios advindos da Cadeia Pública e Delegacia de 

Polícia devem, também, ser realizados através dos sistemas eletrônicos 

SEEU e PJE, respectivamente. Em caso de impossibilidade, devem ser 

e n c a m i n h a d o s  p a r a  o  e - m a i l  v e r a .  H Y P E R L I N K 

"mailto:distribuidor@tjmt.jus.br" distribuidor@tjmt.jus.br.

 2. DA SECRETARIA

2.1. Em obediência aos artigos 2º e 5º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 

18/03/2020, o gestor judiciário efetuará a distribuição dos trabalhos de 

forma equitativa entre os servidores da Secretaria que atuarão em 

teletrabalho movimentando os Sistemas PJE , SEEU, SISCONDJ, Apolo 

Eletrônico e BNMP, da seguinte forma:

a) Expedição de Ofícios, Certidões e Cartas de Intimação (com posterior 

encaminhamento dos documentos após o término do prazo previsto na 

Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020);

b) Expedição de Alvarás Eletrônicos (referentes aos processos do 

Sistema PJE) pelo Sistema SisconDJ;

c) Expedição de Alvará de Soltura e Mandados de Prisão pelo Sistema 

BNMP;

d) Expedição de Guia de Acolhimento Institucional e outras medidas 

urgentes relacionadas a Infância e Juventude;

e) Fazer remessa eletrônica de processos do Sistema SEEU e PJE;

f) Movimentação dos processos do Apolo Eletrônico com remessa e 

expedição de documento.

 2.2. Os servidores da Secretaria que atuarão em teletrabalho são: 

Everton Andrade da Silva, Márcio Ortiz Cortez, Haian Cânela da Silva 

Barros, Gracieli dos Santos Ribeiro, Kevyn Junior Gonçalves e Lisley de 

Carvalho Kavasaki.

2.3. O horário de trabalho dos servidores da Secretaria que atuarão em 

regime de teletrabalho é das 13h às 19h (Márcio Ortiz Cortez, Kevyn 

Junior Gonçalves e Lisley de Carvalho Kavasaki) e das 12h às 18h (Haian 

Cânela da Silva Barros, Gracieli dos Santos Ribeiro e Kevyn Junior 

Gonçalves), ficando disponibilizado o telefone (66) 9.9208-7019 para 

contato relativo aos processos urgentes e apenas durante o horário de 

expediente.

 2.4. Diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum, fica 

prejudicada a movimentação dos processos físicos. Se, porventura, 

houver pedido relacionado a cumprimento de prisão civil ou criminal nestes 

processos os advogados devem entrar em contato pelo telefone (66) 

9.9208-7019 (plantão), (66) 9.9691-6144 (Everton - Gestor Judiciário). 

Nestes casos, será efetuada a prévia comunicação e pedido de 

autorização ao Presidente do Tribunal de Justiça, conforme no artigo 2º, 

§2º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 para que o servidor da 

Secretaria compareça pessoalmente ao Fórum para dar andamento do 

processo físico.

 3. DO GABINETE

3.1. As assessoras e magistrado trabalharão durante o horário de 

expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria Conjunta 

249/TJMT de18/03/2020.

4. DO ATENDIMENTO

4.1. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, membros 

do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara Única da 

Comarca de Vera-MT, será realizado, preferencialmente, por telefone, ou, 

desde que previamente agendado com a assessoria ou magistrado, 

através dos demais meios tecnológicos disponíveis.

4.2. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato 

prévio com o Gabinete, através dos telefones: (66) 9.9601-7657 (Mayara) 

ou (66) 9.9694-6459 (Jéssica).

4.3. São condições para a realização do atendimento:

I – Estar devidamente habilitado no processo ou informe a real 

necessidade do atendimento sem a habilitação, bem como realizar o 

agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o número de sua 

inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual pretende o 

atendimento virtual;

II – Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

§1º. Não sendo possível estabelecer contato com o advogado, ou deste 

para com o juízo, o atendimento será redesignado.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

estabelecer contato com o juízo seja adequado para a realização da 

reunião.

§3º. Não será realizada a reunião caso o advogado, no momento de início 

da chamada, esteja em ambiente inadequado, com ruídos, ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo ao Gabinete informar ao 

advogado, com antecedência e justificadamente, qualquer alteração de 

agenda.

4.4. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado, em caso de real necessidade.

4.5. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a agenda 

de atendimentos.

4.6. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 
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agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

4.7. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

5. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

5.1. Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento via 

e-mail, devendo se ater ao cumprimento de medidas urgentes, evitando a 

exposição desnecessária em ambiente público.

5.2. Os Oficiais de Justiça que não possuírem impressora em suas 

residências poderão efetuar pedido de acautelamento a este juízo, 

informando o número do tombo do equipamento, bem como de resma de 

papel suficiente ao cumprimento dos mandados.

 5.3. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado de Prisão, 

bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de Justiça 

realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de distância e 

medidas sanitárias.

6. DA DIRETORIA DO FORO

6.1. A servidora Lubna Patrícia Lopes de Souza ficará responsável por 

todas as questões referente à Central de Administração, também em 

regime de teletrabalho, devendo atender aos casos atinentes ao setor 

através do telefone (66) 9.9685-2966.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão 

registrar diariamente os processos movimentados durante o expediente 

forense. Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/TJMT 

de 18/03/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato.

 7.2. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pelo Juiz Diretor do 

Foro desta Comarca.

 7.3. Desta Portaria deve ser dada ciência à Subseção de Sinop-MT, 

Ministério Público e Defensoria Pública locais, Prefeitura Municipal de Vera, 

Câmara de Vereadores, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, 

Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 7.4. Em anexo a esta Portaria constarão os telefones de servidores que 

atuarão em regime de teletrabalho.

 7.5. Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020.

Vera-MT, 20 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

ANEXO 1

Telefones para contato:

Mirian Tibola Fioravanço – Distribuidora – (66) 9.9969-5622

Lubna Patrícia Lopes de Souza – Gestor Geral – (66) 9.9685-2966

 Everton Andrade da Silva – Gestor da Vara – (66) 9.9691-6144

Mayara Broch Prezotto – Assessora de Gabinete I – (66) 9 9601-7657

Jéssica Crislaine Borges – Assessora de Gabinete II – (66) 9 9694-6459

Oficiais de Justiça

Kleyton Wellington dos Santos – (66) 9.9955-8440

Vilma Pinheiro M. Lopes - (65) 9.8437-1828/(65)-9.8133-7828

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000031-44.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ROSONI (EXECUTADO)

VALMIR ROSONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000031-44.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: VALMIR ROSONI, 

VALMIR ROSONI VISTOS. INTIME-SE a parte exequente para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000668-92.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TAUFFER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000668-92.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: NELCI 

TAUFFER DOS SANTOS EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Defiro a Justiça Gratuita. 

Inicialmente deixo de determinar a prestação de caução por se tratar de 

verba alimentar, nos termos do art. 521, I do CPC. Tendo em vista que já 

fora deferido pedido de tutela de urgência na sentença, Intime-se o 

executado para cumprimento da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma prevista no art. 523 do Código de Processo Civil, implantando o 

benefício de aposentadoria conforme decidido na sentença. No mesmo 

prazo poderá impugnar o cumprimento de sentença nos termos do art. 535 

do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000613-44.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NICOLI (EXEQUENTE)

CRISTIANO JOSE NICOLI (EXEQUENTE)

LEILA BEATRIZ NICOLI (EXEQUENTE)

JOSE CLAUCIDIO NICOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - 220.711.028-19 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000613-44.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: JOSE 

CLAUCIDIO NICOLI, LEILA BEATRIZ NICOLI, CRISTIANO JOSE NICOLI, ANA 

PAULA NICOLI EXECUTADO: FIAGRIL COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA PROCURADOR: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento 

da inicial. Outrossim, no mesmo prazo, considerando a redação do artigo 

520, IV, do CPC, PRESTE a parte autora caução suficiente e idônea. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 124948 Nr: 2178-94.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE APARECIDA TEIXEIRA, JPTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº 124948

VISTOS.

Considerando que a sentença de ref. 42 transitou em julgado, conforme 

certidão à ref. 93, DETERMINO a unificação deste feito com os autos da 

execução provisória de sentença em apenso (cód. 128912), passando 

este a tramitar como cumprimento definitivo de sentença. Trasladem-se os 

documentos e petições necessárias para este feito.

Após, cumpram-se as determinações pendentes.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 126647 Nr: 3014-67.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 126647

VISTOS.

O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou 

pedido de cumprimento de sentença em desfavor do MUNICÍPIO DE VERA 

e do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos 

autos, visando o bloqueio do valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos 

reais), para a continuidade do tratamento de DOLIR VIVAN.

 É o breve relato. DECIDO.

Em consonância com o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, é da 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado”.

Diante disso e considerando se tratar de obrigação de trato sucessivo 

(tratamento de Diabetes Mellitus), DECLINO da competência para 

processar e julgar a presente ação e DETERMINO a remessa dos autos 

para o Juízo competente da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande/MT.

CUMPRA-SE imediatamente, expedindo-se o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63123 Nr: 135-44.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLMES ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Código nº 63123

VISTOS.

 Considerando o disposto no art. 485, § 1º do CPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 645-23.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE DEPONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:3375-TO, RAIMUNDO 

NETO DA SILVA - OAB:8831-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65088

VISTOS.

RECH TRATORES LTDA opôs Embargos de Declaração em face da 

decisão de fls. 201/202 prolatada nos autos, que declarou nula a citação 

da parte executada, uma vez que foi realizada na pessoa do cônjuge da 

executada às fl. 65 (204/207).

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC, conforme certidão de tempestividade juntada à fl. 208.

É o breve relatório.

 Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da decisão ora 

questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a parte 

embargante, irresignada, busca, realmente, nova decisão.

É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa.

Desse modo, não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos 

presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 INTIME-SE a parte exequente para indicar endereço atualizado da 

executado, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista a certidão de fl. 

219.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 19 de março de 2020.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69958 Nr: 211-92.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP, RONALDO ALVES DA SILVA, FERNANDO BRUNO CRESTANI, 

GEANE TORRES TEIXEIRA, MOACIR RIBEIRO, ODAIR RIBEIRO, LEONARDO 

CRESTANI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a execução de pré-executividade 

apresentada.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 19 de março 

de 2020. JORGE HASSIB IBRAHIMJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 11863 Nr: 2-12.1999.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL S/A COMERCIAL PARANAENSE DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR PERUZZOLO, DIONIZIO PERUZZOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR - 

OAB:5688/MT-A, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, TAUAN 

FIORIN GEBIN - OAB:24.849/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT-4.427
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fransciscato 

Sanches - OAB:2.321-b, Nádia Fernandes Ribeiro - OAB:, SÉRGIO 

HEMING - OAB:MT 2869

 Código n° 11863

VISTOS.

EXPEÇA-SE mandado de intimação de Eunice Alves Peruzzolo 

representante do espólio de JACIR PERUZZOLO, no endereço informado 

às fls. 438/439, para, no prazo de 15 (quinze) dias, habilitar-se nos autos, 

nos termos do art. 687 e seguintes do CPC.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito.

Vera/MT, 19 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66425 Nr: 420-66.2007.811.0102

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMOCIR JOSÉ MAROCHI, ZELINDA RIGONI MAROCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIL ISMAEL, ANA MARIA STAMATO 

ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, ROBERTO GABRIEL CLARO - OAB:41025/SP, SÔNIA 

MARIA ALVES SANTOS - OAB:3.524

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar os 

endereços atualizados dos peritos GILSON JOSÉ MARTINS e MARCO 

ANTÔNIO FRANÇA DE PAULA, objetivando cumprir a intimação 

detemrinada pela decisão de fls. 903.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67987 Nr: 874-12.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMETRIO PEREIRA DUARTE & CIA LTDA, 

DEMETRIO PEREIRA DUARTE, ILDA PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a execução de pré-executividade 

apresentada.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 19 de março 

de 2020. JORGE HASSIB IBRAHIMJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-18.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000121-18.2020.8.11.0102. AUTOR(A): JOAO 

BOSCO PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 

VISTOS. JOAO BOSCO PEREIRA ajuizou a presente AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA visando a concessão de benefício previdenciário, com 

pedido de tutela provisória de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS. É o breve relatório. Decido. RECEBO a inicial 

por estar de acordo com os preceitos legais. DEFIRO o pedido da 

gratuidade da assistência judiciária. Sabe-se que para a concessão de 

tutela provisória de urgência é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil prevê: Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303, também do novo Código, segundo o qual: Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte autora 

alega ser produtora rural, juntando aos autos documentos que comprovam 

sua atuação nas lides campesinas. No entanto, para comprovação efetiva 

da atividade rural, necessária a produção de provas, consistente na 

audiência para oitiva de testemunha, que corrobore aos documentos 

aportados aos autos. Outrossim, necessário que a demanda passe pelo 

crivo do contraditório antes de qualquer decisão sumária, uma vez que a 

autarquia previdenciária poderá carrear aos autos documentos que ilidem 

a pretensão autoral. Assim sendo, em uma análise efêmera, típica das 

medidas de urgência, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, não 

existe prova inequívoca nem verossimilhança das alegações autorais, uma 

vez que não trouxe junto da inicial, elementos suficientes a comprovarem 

o atendimento aos requisitos legais trazidos pela lei previdenciária. Além 

disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em 

consonância com o que estabelece o §3º, art. 300, do Código de Processo 

Civil. Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado 

passando pelo crivo do contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito de 

antecipação de tutela. Proceda-se a CITAÇÃO do requerido para contestar 

a inicial, com as advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar, no prazo legal. Em observância às especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixo de 

designar audiência de conciliação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000123-85.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR TÉCNICO DO INDEA MT (IMPETRADO)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000123-85.2020.8.11.0102. IMPETRANTE: RUTH DE 

OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO 

ESTADO MATO GROSSO, DIRETOR TÉCNICO DO INDEA MT VISTOS. RUTH 

DE OLIVEIRA impetra o presente MANDADO DE SEGURANÇA com pedido 

de liminar em face de INDEA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de coibir ato ilegal praticado por 

agente do órgão impetrado. Pois bem. É cediço que, regra geral, o 

procedimento de mandado de segurança não permite seja oportunizada à 

parte impetrante a emenda da exordial, uma vez que a parte autora tem 

pleno conhecimento que a prova deve ser pré-constituída. Inobstante, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “deve ser 

admitida a emenda à petição inicial para corrigir equívoco na indicação da 

autoridade coatora em mandado de segurança, desde que a retificação do 

polo passivo não implique alteração de competência judiciária e desde que 

a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da 

autoridade de fato coatora.” (STJ – Informativo 0529 - AgRg no REsp 
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1.222.348-BA, Primeira Turma, DJe 23/9/2011; e AgRg no RMS 35.638/MA, 

Segunda Turma, DJe 24/4/2012. AgRg no AREsp 368.159-PE, Rel. Min. 

Humberto Martins, julgado em 1º/10/2013). Isso posto, o art. 6 da Lei 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), disciplina que: A petição 

inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei 

processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que 

instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da 

autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha 

vinculada ou da qual exerce atribuições. Nesse passo, exsurge-se dos 

autos a alegação de que a impetrante foi obstada quando ao pedido de 

disponibilização de documentos constantes do arquivo do órgão 

impetrado, porém, não indicou no polo passivo da demanda a autoridade 

coatora que indeferiu o pedido almejado. Diante do exposto, haja vista a 

celeridade inerente ao procedimento do mandado de segurança, 

CONCEDO à impetrante o prazo de 05 (cinco) dias para emendar a inicial, 

a fim de regularizar o polo passivo da presente ação indicando a 

autoridade coatora, nos termos do art. 6, da Lei 12.016/2009, sob pena de 

extinção e arquivamento. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000088-28.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000088-28.2020.8.11.0102. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSIEL ROSA DA SILVA 

VISTOS. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., interpôs a presente 

ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de JOSIEL 

ROSA DA SILVA, com base no Decreto-Lei nº 911/69. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifica-se a juntada do aviso de recebimento e do 

código de rastreio sinalando que enviada para o endereço fornecido no 

contrato (Id. 29195380), porém, verifica-se que a notificação extrajudicial 

não foi recebida, porquanto consta que não foi entregue em razão de ser 

o “endereço insuficiente”. Desta feita, não resta comprovada a mora do 

devedor, em que pese tal circunstância seja pressuposto essencial para a 

admissibilidade do processamento da ação de busca e apreensão, 

conforme Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, CONCEDO 

ao banco requerente o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a exordial, 

a fim de comprovar a mora da parte requerida, já que a há elementos que 

indique que notificação foi entregue ao destinatário, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do § único do art. 321, do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000112-56.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000112-56.2020.8.11.0102. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: IVANETE MARIA DA SILVA VISTOS. AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., interpôs a presente ação de 

busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de IVANETE MARIA 

DA SILVA, com base no Decreto-Lei nº 911/69. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifica-se a juntada da notificação extrajudicial, sinalando que 

enviada para o endereço fornecido no contrato (Id. 29590125), porém, 

verifica-se que a notificação extrajudicial não foi recebida, porquanto 

consta que não foi entregue em razão de “não procurado”. Desta feita, 

não resta comprovada a mora do devedor, em que pese tal circunstância 

seja pressuposto essencial para a admissibilidade do processamento da 

ação de busca e apreensão, conforme Súmula nº 72, do Superior Tribunal 

de Justiça. Assim, CONCEDO ao banco requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias para emendar a exordial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, já que a há elementos que indique que notificação foi entregue 

ao destinatário, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do § 

único do art. 321, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE 

HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000100-42.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE MORAIS BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA MARQUES PINTADO OAB - MT17934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU PEREIRA BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000100-42.2020.8.11.0102. REQUERENTE: 

MARLENE ALVES DE MORAIS BARBOZA REQUERIDO: DIRCEU PEREIRA 

BARBOZA VISTOS. MARLENE ALVES DE MORAES BARBOZA ajuizou a 

presente AÇÃO DE DIVÓRCIO, em face de DIRCEU PEREIRA BARBOZA, 

ambos qualificados nos autos. Alega, em síntese, que contraiu matrimônio 

com o requerido em 29 de agosto de 1987, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, estando separados de fato há 7 (sete) anos, não 

possuindo bens a compartilhar. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. DEFIRO o benefício de assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial. PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Vislumbrando a possibilidade de decisão pelas próprias partes, 

PROMOVA-SE o necessário para realização da audiência conciliatória, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa da advogada dativa (artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil). 

CITE-SE a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo 

códex, para que compareça à audiência designada, acompanhada de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado das partes à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º, do novo códex, e, ainda que 

não contestada à ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente (artigo 344). Após realizada audiência, 

se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar 

o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará 

conforme preceitua o art. 335 e incisos, do CPC. Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias. 

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000664-55.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON SILVA PIAGEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000664-55.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: CARLA 

CRISTINA MAYER EXECUTADO: WEVERSON SILVA PIAGEM Vistos. 

Intime-se a parte exequente para no prazo de 15 dias comprovar a 

alegada hipossuficiência. Cumpra-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-94.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNE SOARES CONTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000545-94.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 18/09/2019 Hora: 10:20 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 2 de agosto de 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTA FLORESTA 

P O R T A R I A  N.  023/2020/DF 

A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE 

ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O ARTIGO 

97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85. 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das 

medidas urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias Conjuntas nº 249/2020 e 

247/2020 e 255/2020, bem como tendo em vista que somente há Processo Judicial Eletrônico nos 

Juizados Especiais; 

RESOLVE: 

ARTIGO 1º. No prazo previsto no art. 1º desta Portaria, e durante o 

horário de expediente forense, a comunicação com as secretarias das unidades judiciárias será 

realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos:  

CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO 

alta.floresta@tjmt.jus.br 

Rivelino Vicenti rivelino.vicenti@tjmt.jus.br 

ricardo.wetter@tjmt.jus.br Ricardo Zapala Wetter 

CENTRAL DE MANDADOS 
af.mandados@tjmt.jus.br 

Claudinéia Marques Gonçalves Claudineia.marques@tjmt.jus.br 

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

cd.altafloresta@tjmt.jus.br

Sebastiana Alves da Silva Donizete sebastiana.donizete@tjmt.jus.br 

CENTRAL DE APOIO PROFISSIONAL 

Kleber Luiz Schor kleber.schor@tjmt.jus.br 

GABINETE DA 1ª VARA CÍVEL 

Gean Felipe Facin gean.facin@tjmt.jus.br 

Luan dos Santos Fernandes luan.fernandes@tjmt.jus.br 

SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL 
af.1civel@tjmt.jus.br 

Edilton Alves da Silva edilton.silva@tjmt.jus.br 

GABINETE DA 2ª VARA 

Rafael de Oliveira Costa Vieira rafael.vieira@tjmt.jus.br 

Guilherme Marchese Nishioka guilherme.nishioka@tjmt.jus.br 

SECRETARIA DA 2ª VARA 

af.2civel@tjmt.jus.br 

Mariel Valéria Althmann mariel.toni@tjmt.jus.br 

GABINETE DA 3ª VARA CÍVEL 

Flavia Borges Rodrigues Tessmann flavia.tessmann@tjmt.jus.br 

Ananda da Silva Mussi ananda.mussi@tjmt.jus.br 

SECRETARIA DA 3ª VARA CÍVEL 

af.3civel@tjmt.jus.br 

Vinícius Augusto Jans Paiva vinicius.paiva@tjmt.jus.br 

GABINETE DA 4ª VARA 

Luiz Delfino Tavares luiz.tavares@tjmt.jus.br 

Marina Schwaicerski Trindade marina.trindade@tjmt.jus.br 

SECRETARIA DA 4ª VARA – JUIZADOS ESPECIAIS 

je.altaflorestacivel@tjmt.jus.br 

Maria Izabel dos Anjos Olsen maria.olsen@tjmt.jus.br 

GABINETE DA 5ª VARA - CRIMINAL 

Kalita de Castro Rodrigues kalita.rodrigues@tjmt.jus.br 

Neuzi Pinheiro da Silva neuzi.silva@tjmt.jus.br 

SECRETARIA DA 5ª VARA – CRIMINAL 
af.5criminal@tjmt.jus.br 
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Lucilene Tizo Petri lucilene.petri@tjmt.jus.br 

GABINETE DA 6ª VARA - CIVEL 

Joana Reis joana.reis@tjmt.jus.br 

Bruna Valeria Polizer bruna.polizer@tjmt.jus.br 

SECRETARIA DA 6ª VARA CIVEL 
af.6civel@tjmt.jus.br 

Mariel Valéria Althmann Toni mariel.toni@tjmt.jus.br 

CENTRO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 
afl.cejusc@tjmt.jus.br 

Mabyanne Mendonça Sá Arruda Martins mabyanne.arruda@tjmt.jus.br 

 

Art. 2º. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, nos termos das 

Portarias citadas, o Advogado, Delegado de Polícia, Defensor Público ou Promotor de Justiça, ou 

entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente nos e-mails acima indicados, fazendo a 

análise da matéria de acordo com a competência.  

Parágrafo 1º. O e-mail deverá ser, preferencialmente, o funcional, devendo 

conter a qualificação do Advogado ou do Agente Público responsável pela petição, a qual deverá 

observar fielmente as normas processuais.  

Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail de encaminhamento 

do pedido.  

Art. 3º. O respectivo Juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de urgência, 

conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o encaminhamento que 

será dado à questão. 

Art. 4º. O atendimento virtual pelos magistrados será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário agendamento por meio dos e-mails acima 

descritos, salvo nos casos de plantão judiciário forense, observando-se o Manual de Orientações para 

Realizar Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, tudo nos termos da Portaria-

Conjunta nº 255/2020.  

Art. 5º. Durante o período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 249/2020, 

o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á em regime de sobreaviso, conforme 

escalas de plantão previamente publicadas.  

Art. 6º. Os Oficiais de Justiça laborarão em regime de plantão, de acordo com a 

mesma Portaria. 

Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. 

 

Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso. 

  

 Alta Floresta/MT, 19 de março de 2020. 

 

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

PORTARIA Nº 019/2020-DF 

 
OS JUÍZES DE DIREITO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

 

CONSIDERANDO o contido nas Portarias-Conjuntas n. 249/2020, que decreta o fechamento das portas 

do fórum, institui o regime obrigatório de teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n. 247/2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas urgentes porventura 

necessárias, especialmente nos processos físicos, no período de vigência das Portarias-Conjuntas nº 

249/2020 e 247/2020; 

RESOLVE: 

Art. 1º. ESTABELECER que, no período de regime obrigatório de teletrabalho instituído pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, e durante o horário de expediente forense, a comunicação com as 

secretarias das unidades judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos (também 

disponibilizados no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf33eae): 
 

Nome E-mail 

Diretoria do Foro ple.diretoria@tjmt.jus.br 

Cartório Distribuidor ple.distribuidor@tjmt.jus.br 

1ª Vara Cível ple.1civel@tjmt.jus.br 

2ª Vara Cível ple.2civel@tjmt.jus.br 

3ª Vara Cível ple.3civel@tjmt.jus.br 

4ª Vara Cível ple.4civel@tjmt.jus.br 

5ª Vara Cível - Juizados Especiais ple.je@tjmt.jus.br 

Vara Criminal ple.1criminal@tjmt.jus.br 

 

Art. 2º. ESTABELECER que, no período de regime obrigatório de teletrabalho instituído pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, e durante o horário de expediente forense, a comunicação com os 

gabinetes das unidades judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos: 

 

Gabinete E-mail 

1ª Vara Cível solange.neuenfeld@tjmt.jus.br 

2ª Vara Cível hallison.carvalho@tjmt.jus.br 

3ª Vara Cível barbara.barbosa@tjmt.jus.br 

4ª Vara Cível douglas.dias@tjmt.jus.br 

5ª Vara Cível - Juizados Especiais debora.mericoffer@tjmt.jus.br 

Vara Criminal jacqueline.arruda@tjmt.jus.br 

 

Art. 3º. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente em processos físicos, nos termos das 

Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, 

deverá encaminhar o pedido diretamente no e-mail acima indicado, fazendo a análise da matéria de acordo 

com o Provimento N.º 10/2004/CM que atribuiu as competências das varas de Primavera do Leste. 
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Parágrafo 1º. O e-mail deverá ser, preferencialmente o funcional, devendo conter a qualificação do 

advogado ou do Agente Público responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as normas 

processuais. 

Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail de encaminhamento do pedido. 

Art. 4º. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de urgência, conforme especificado nas 

portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o encaminhamento que será dado à questão. 

Art. 5º. ESTABELECER que, durante os dias de expediente do Poder Judiciário, conforme Portaria n. 

382/2014, o Cartório Distribuidor receberá os expedientes urgentes que necessitarem ser distribuídos na 

forma física através do e-mail institucional: ple.distribuidor@tjmt.jus.br. 

Parágrafo 1º. O servidor responsável pelo Cartório Distribuidor responsável pelo recebimento dos pedidos 

de urgência de natureza criminal e da infância e juventude deverá promover o protocolo/distribuição 

imediato dos processos no Sistema Apolo, tão logo tenha acesso ao mesmo. 

Art. 6º. ESTABELECER que, durante os dias de expediente conforme, Portaria n. 382/2014, ou seja, das 

12 às 18 horas, as partes deverão protocolar os pedidos urgentes de processos físicos, de natureza criminal 

e de atos infracionais da infância e juventude através do e-mail institucional das respectivas varas. 

Art. 8º. ESTABELECER o período das 12:00 às 13:00 horas para carga e devolução de processos físicos, 

em caso de urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas e, desde que previamente 

ajustado de forma antecipada com o servidor responsável pela secretaria a que se refira a medida. 

Art. 9º. ESTABELECER que os alvarás de soltura ou decisões urgentes que deverão ser cumpridas 

pelo(a) oficial(a) de justiça plantonista durante o prazo previsto na Portaria-Conjunta n. 249/2020, sejam 

encaminhados através do e-mail funcional ao oficial de justiça plantonista para o devido cumprimento. 

Art. 10º. ESTABELECER que os mandados de prisão/internação, medidas cautelares, dentre outros, 

sejam encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil/Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT, 

através do e-mail funcional, para o devido cumprimento. 

Parágrafo único – Fica suspensa a remessa de objetos apreendidos à Diretoria do Foro desta Comarca no 

período descrito nas portarias referidas. 

Art. 11. O atendimento dos casos urgentes pelos magistrados  e secretaria aos advogados será realizado na 

forma prevista no art. 14 da Portaria Conjunta 247/2020. 

Art. 12. Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data. 

Publique-se no DJE e afixe-se cópia da presente no portão de entrada do prédio do fórum e se remetam 

cópias à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à Corregedoria-Geral da Justiça, à 

Direção da Cadeia Pública desta Comarca, ao Ministério Público Local, à Defensoria Pública Local, às 

Delegacias de Polícia Civil Locais, ao Comandante do Batalhão da Polícia Militar desta Comarca, ao 

Presidente da 22ª Subseção da OAB/MT, bem como a todos os servidores e magistrados da Comarca de 

Primavera do Leste, para conhecimento. 

Primavera do Leste, 20 de março de 2020. 

 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 

Juiz de Direito Diretor do Foro e Vara Criminal 

 

EVINER VALÉRIO 

Juiz Diretor Substituto do Foro e 5ª Vara Cível 

 

LIDIANE DE A ANASTÁCIO PAMPADO 

Juíza de Direito - 1ª Vara Cível 

 

PATRÍCIA MOREIRA CAMPOS 

Juíza de Direito - 2ª Vara Cível 

 

MYRIAN PAVAN 

Juíza de Direito - 3ª Vara Cível 

 

FABRÍCIO VIEIRA CARLOTTA 

Juiz de Direito - 4ª Vara Cível 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 

 

P O R T A R I A N.º 026/2020 

 

Os Juízes da Comarca de Jaciara, em atendimento às 

Portarias-Conjuntas n.¸, 249 e 255/2020, e no uso de suas 

atribuições legais.  

 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das 

medidas urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias-Conjuntas n.º 249 e 

247/2020 e 255/2020, bem como tendo em vista que não há instalação de Processo Judicial Eletrônico 

no âmbito Criminal nesta Comarca; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - No Prazo previsto no artigo 1.º da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020, e durante o horário de expediente forense, a comunicação com as secretarias das unidades 

judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos (também disponibilizados no 

seguinte endereço: http://www.tjmt.jus.br/institucional/email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf33eae). 

 

VARA GESTOR TELEFONE E-MAIL 
1.ª Vara Cível Victor Coimbra de Souza (66) 98127-1885 jac.1civel@tjmt.jus.br 

2.ª Vara Cível Luana Kelly Ivo dos Santos 

Abrahão 

(66) 99647-9166 jac.2civel@tjmt.jus.br 

3.ª Vara Criminal Regina Helena Guaracho (66) 99631-2868 jac.3criminal@tjmt.jus.br 

Juizado Especial Ana Paula Paixão Geraldino (66) 98117-3733 je.jaciara@tjmt.jus.br 

CEJUSC Dionaire Pereira Bueno Vítor (66) 99605-6150 centro.jaciara@tjmt.jus.br 

Diretoria do Foro Cátia Cirlene Bihain (66) 98104-1035 jaciara@tjmt.jus.br 

 

Art. 2.º - Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente, 

nos termos das Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou Promotor de Justiça, ou 

entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente no e-mail acima indicado, fazendo a 

análise da matéria de acordo com a competência das Varas desta Comarca. 

 

Parágrafo 1.º – O e-mail deverá ser, preferencialmente, o 

funcional, devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público responsável pela petição, 

a qual deverá observar fielmente as normas processuais. 

 

Parágrafo 2.º – A decisão será devolvida no mesmo e-mail de 

encaminhamento do pedido. 

 

Art. 3.º - O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é 

caso de urgência, conforme especificado nas portarias- conjuntas referidas, decidindo em seguida o 

encaminhamento que será dado à questão. 

 

Art. 4.º - O atendimento virtual pelos magistrados será realizado 

durante o horário de expediente forense, mediante prévio e necessário agendamento por meio dos e-

mails acima descritos, salvo nos casos de plantão judiciário forense, observando-se o Manual de 

Orientações para Realizar Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, tudo nos termos 

da Portaria-Conjunta n. 255/2020. 

 

Art. 5º - Durante o período previsto no art. 1.º da Portaria-

Conjunta n.º 249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á em regime de 

sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente publicadas. 

 

Art. 6.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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 Jaciara-MT, 19 de março de 2020. 

 

 

Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito da 1.ª Vara Cível 

Diretora do Foro 

 

 

Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível 

 

 

Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito da 3.ª Vara Criminal e 

Juizado Especial Cível e Criminal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA 

 

PORTARIA N.º 8/2020-CA 

 

O Excelentíssimo Senhor Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,  

 

Considerando a necessidade de regulamentar o fluxo das medidas urgentes 

porventura necessárias no período de vigência das Portarias-Conjuntas n. 

249/2020, 247/2020 e 255/2020 expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (20/03/2020 a 20/04/2020), e a Resolução n. 313/2020 do 

Conselho Nacional de Justiça; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. No período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta n. 249/2020-TJMT 

(20 de março a 20 de abril de 2020), a comunicação com a Comarca de Paranatinga-MT será feita por 

meio dos endereços eletrônicos abaixo especificados e através do telefone: 66-9-9216-1836. 

 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS paranatinga@tjmt.jus.br 

ASSUNTOS PROCESSUAIS paranatinga.1vara@tjmt.jus.br  

    

Art. 2º. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida urgente em processos 

físicos, nos termos das portarias citadas e no período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta n. 249/2020-

TJMT (20 de março a 20/04/202, o(a) Advogado(a), Delegado(a), Defensor(a) Público(a) ou Promotor(a) 

de Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente no e-mail:  

paranatinga.1vara@tjmt.jus.br.  

 

§ 1º. O e-mail deverá ser, preferencialmente, o funcional, devendo conter a 

qualificação do advogado ou agente público responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as 

normas processuais. 

 

§ 2º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail do encaminhamento do pedido. 

 

Art. 3.º - Nos processos físicos, haja vista a necessária restrição de acesso às 

dependências do Fórum, tanto por servidores, assessores, magistrados e advogados, serão impulsionados 

tão somente as questões enumeradas no mencionado art. 4º da Resolução nº 313/2020-CNJ. 

    

Art. 4º. O juiz analisará o pedido e resolverá se é caso de urgência, conforme 

especificado nas portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o encaminhamento que será dado à 

questão. 

 

Art. 5º. Estabelecer que, no período do regime obrigatório do teletrabalho 

instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e durante o horário de expediente forense, a 

comunicação com os gabinetes das unidades judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços 

eletrônicos: 

 
Data/período Assessor(a) e-mail 

23/03 Simuany Costa Picolo simuany.picolo@tjmt.jus.br 

23/03 a 27/03 Maikon Vitoldo Campos Kratchk maikon.kratchk@tjmt.jus.br 

30/03 a 03/04 Gabriela Vitória Lima Manduca gabriela.manduca@tjmt.jus.br 
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06/04 a 08/04 Simuany Costa Picolo simuany.picolo@tjmt.jus.br 

13/04 a 17/04 Valmor Lopes Grando valmor.grando@tjmt.jus.br 

 

Art. 6º. Estabelecer que, para carga e devolução de processos físicos, no 

período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta n. 249/2020-TJMT, em caso de urgência, conforme 

especificado nas portarias-conjuntas seja, previamente, ajustado de forma antecipada com o(a) servidor(a) 

responsável através do telefone: 66-9-9216-1836. 

 

Art. 7º. Estabelecer que os alvarás de soltura ou decisões urgentes que deverão 

ser cumpridas pelo oficial de justiça plantonista durante o prazo previsto na Portaria-Conjunta n. 

249/2020, sejam encaminhados através do e-mail funcional ao oficial de justiça plantonista para o devido 

cumprimento. 

 

Art. 8º. Estabelecer que os mandados de prisão/internação, medidas cautelares, 

dentre outros, sejam encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil/Cadeia Pública da Comarca de 

Paranatinga/MT, através do e-mail funcional, para o devido cumprimento. 

 

Parágrafo único – Fica suspensa a remessa de objetos apreendidos à Diretoria 

do Foro desta Comarca no período descrito nas portarias referidas. 

 

Art. 9º. Estabelecer que autos de Prisão em Flagrante que, eventualmente, 

forem recebidos da Delegacia de Polícia Civil, sejam encaminhados através de e-mail para análise do 

magistrado, devendo sua distribuição ser realizada após o término do prazo estipulado no Art. 1º da 

Portaria-Conjunta 249/2020-TJMT. 

 

Art. 10. O atendimento dos casos urgentes pelo magistrado será realizado na 

forma prevista no art. 14 da Portaria-Conjunta n. 247/2020. 

 

Art. 11. Esta portaria entra em vigor a partir da presente data. 

 

Publique-se no DJE. Afixe-se cópia em local visível ao público externo. 

Remetam-se cópias da presente portaria à Corregedoria Geral de Justiça, às Gestoras Judiciárias, aos 

Oficiais de Justiça, aos Assessores, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à subseção da OAB desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia e à Cadeia Pública local. 

                                          

                                       Paranatinga-MT, 20 de março de 2020. 

 

 

   Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

    Juiz de Direito Diretor do Foro 
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